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„Naród niemiecki kocha pokój ... 
Wynurzenia Hitlera. ` 

Przed kilku dniami depesze przy 
niosły urywek z bardzo obszernego 
wywiadu udzielonego przez Hitlera 
przedstawicielowi angielskiej gazety 
„Daily Mail*. Wśród licznych zapy- 

tań znajdowało się tam jedno następu 

jącej treści: 
„Jedną z przyczyn zaniepokojenia w Eu- 

ropie jest przeświadczenie, że zamiar N i 

odzyskania polskiego korytarza jest 
pogodzenia z postulatem utrzymania pokoju. 
Na jakiej podstawie widziałby Pan Kanclerz 

możliwość pertraktacyj w tej sprawie?“ 

   

Odpowiedź brzmiała: 

„Niema wogółe rozsądnego człowieka, 

któryby mógł uważać rozwiązanie sprawy ko 
rytarza za szczególnie wybitne dzieło K: 
ferencji pokojowej w Wersalu. Sens tego ro0ż 
strzygnięcia mógł być tyiko ten, aby Polskę 
i Niemcy na wieczne czasy uczynić wrogami. 
Nikt z nas nie myśli o tem, aby z powedu ka 
rytarza zacząć wojnę z Polską. Cheemy je- 
dnak wszyscy mieć nadzieję, że obydwa 
rody będą ich dotyczące sprawy odiąd bez- 

ramiętnie omawiały i toczy! ertraktaeje. 

Kwestja przeio czy nie znajdzie się dostępnej 
drogi i możliwego do przyjęcia dia bn 
narodów rezstrzygnięcia tej rawy — może 
być pozestawiona, przyszło: 

  

     
    

  

     

   
    

  

W dalszym ciągu wywiadu oświad 
czył Hitler, że udzielenie Niemcom te 
renów dła ich ludnościowej ekspansji 
leży w interesie całego Świata, ponie- 
waż Niemców jest zawiele na ich obec 
nem terytorjum. Ta kwestja jednak 
nie może nigdy być powodem wojny. 

  
  

  

Oświadczenia kanclerza mają na 
celu przekonać świat: o pokojowości 

Niemiec. Wartość jednak tych zape- 

wnień jest bardzo względna. Jasną 

jest rzeczą, że Niemcy, a przynajmniej 

odpowiedzialni ich kierownicy nie ży 
*czą sobie w tej chwili wszeżynać u: 
wantury wojennej. Nie są do niej przy 
gotowani technicznie, a układ sił 

międzynarodowych nie daje im żad- 

nych szans powodzenia. Pod tym 
względem Hitler mógł być zupełnie 

szczerym: Е 

Ale co się jednocześnie dzieje w 
Niemczech? Do czego prowadzi pro- 

paganda, wychowanie młodzieży, pra 

sa, przemówienia rozmaitych dygnita 

rzy i funkcjonarjuszy partyjnych mi- 

norum gentium? Obywatel niemiecki 

jest poddany systematycznej akcji 

wszczepiania w niego instynktów wo- 
jennych i zaborczych. Odbywa się od 

«odzenie kultu starogermańskich ide- 

słów zdobywczei hordy. Czy nabrz- 

miałe w ten sposób instynkty i namię- 

tmości mogą potem być nagle zgaszo- 

ne i zamienione miłością pokoju i za 
dowoleniem ze swego tosu? Jest lv 

bardzo wątpliwe. Pokojowe zapewnie 

mia Hitlera obsk tego rozpalania kota 
niemieckiego przez jego podwład- 

nych mie mogą wsunąć obaw, o któ- 
rych wspominał w rozmowie angiels 

ki dziennikarz. 

  

    

  

  

Od rozmów z Niemcami co do ure 

gulewania tych lub innych kwesł 
gólnych, lub interesujących poszcze - 
gólne państwa, nikt z ich sąsiadów 
mie ma zamiaru zgóry się schylać 

nikt się nie zgodzi aby plamowe 286047 

cząnie pary w kotle niemieckim mia 

ło służyć Środkiem presji na kontra- 
hkenta. Zresztą kontrahentów na le- 

mat Pomorza czy Alzacji niema i nie 

będzie. FZ. 

   

        

BERLIN (Pat). W Kehlheim pod 
Ratyzboną odbyła się dzisiaj uroczys- 
tość odsłonięcia nowych godeł suwe- 
rennych Rzeszy niemieckiej w tak 
zwanej „haii wyzwołenia*, wzniesio- 
nej w roku 1863 na pamiątkę zwycie- 
stwa nad Napoleonem. Szef szturmó- 

wek kpt. Roehm, wręczając godło Hi 

tlerowi, powitał go jako realizatora 
odwiecznych pragnień niemieckich i 
twórcę jedności narodowej. 

Kanclerz HFTLER wygłosił wielką 
mowę do zbrojnych oddziałów sziur- 
mewych, powiadając, że oddziały te 

mogą sobie rościć prawe do reprezeu 
towania żywotnych interesów narodu 
niemieckiego. Kilkakrotnie w swej 
mowie Hitler podkreślał, że Niemey 

Drzwi są 
LONDYN (Pat). W notatce, której 

źródłem jest niewątpliwie Foreign Oi- 
ficc — korespondent dyplomatyczny 
donosi:.w czwartek powzięta została 
przez rządy wielkobrytyjski i fran- 
cuski decyzja j0 pierwszorzędnem zna 
czeniu  dyplomatycznem. Decyzja ta 
polesa ma 4em, že „pakt ezterech“ nie 

'będzie wykorzystany jako instrument 
alternatywny zamiast Ligi Ligi Naro- 
dów dla emówienia zagadnień wyni- 
*kających z zapowiedzi Niemiec wyeo 
RADE, 

   

    
     

  

ž 

`а 

chcą tylko pokoja, używając wyraże 
nia: „Naród niemiecki nie łaknie kri 
naodwrót — kecha pokój”. 5 

Jeżeli chcecie widzieć nas — mó 
wił — na swych konterenejach mię 
'dzynarodowych, mieć nas w swej Lis 
dze Narodów, możliwe to będzie wóć 
'wezas, gdy uznacie mas jako naród. Je; 
steśmy gotowi w każdej chwili podpó 
sać układy, o ile są możliwe dla mas 
do spełnienia. Niema nas tam, gdzie 
tworzy się dyktat. Tak co do woli po-. 
koju jak.i w gotowości obrony honoru 
narodowego icały kraj nasz stoi za 
swym rządem. RB i 

Manifestacja zakończyłą się złoże- 
niem przysięgi przez oddziały sztur- 

mowe, 

otwarte. 
fania się z Ligi Narodów. , 

Taktyczne wnioski tej decyzji są 
jasne: Niemcy pozostają jeszcze w 
ciągu dwóch lat członkiem Ligi io ile 
zechcą mogą każdej chwili w tym @- 
'kresie przystąpić do konferencji roz- 
brojeniowej i wycofać wypowiedzenie 
swego członkostwa w Lidze Naro- 

dów. 
Ambasador włoski nie wysunął ża 

dnych zastrzeżeń €o do udziału Włoch 

w tej decyzji. 

   

   

  

Pierwsi członkowie Akademii Literatury. 
Wezorajsza „Gazeta Polska“ do- 

mosi, że skład/personalny Połskiej A- 

kademji Literatnry jest już niemal 

całkowicie ustalony. 
Akademikami zostali: Waeław Be 

rent, Piotr Choynowski, Kazimiera H- 
łakowiczówna, Karol Irzykowski, Jui 
jusz Kaden Bandrowski Prof. Juljusz 
Kleiner, Zotja Nałkowska, Zenon 
Przesmycki (Miriam), Karol Hubert 

Rostworewski, Wincenty Rzymowski 

   

Poświęcenie szybu „Wielki 

Jacek“ w Królewskiej Hucie 

KRÓLEWISKA HUTA. (Pat). W so 
botę w godzinach 'przedpołudniowych 
odbyło się w Królewskiej Hucie poś- 
więcenie nowowybudowanego szybu 

„Wielki Jacek“, naležącego do Skar- 

bofermu. 
Uroczystość tę zaszczycił swą obec 

nością Pan Prezydent- Rzeczypospoli- 

tej. Przejeżdżającego na teren szybu 

p. Prezydenta ]udność witała entuzja 
stycznemi okrzykami, obsrnując Si- 
mochód p. Pre ydenta kwiatami. Na- 

stępnie przybył ambasador Frame, 
Laroche, którego powitąła orkiestra 
dźwiękami Marsyljanki. Ponadto wzię 

li udział w uroczystości p: ;premjer, mi 

nistro i szereg innych dostojników. 

Przy bywa jącego Prezydenta orkis 

stra górnicza powitała hymanem pań- 

stwowym, poczem p. Prezydent udał 

sie do hali znaaszyn, gdzie powitał go 

z. dyrekter Skarbofermu Nichel. 

teniu szybu który nosić bę 

dzie nazwę Prezydenta Mościekiego 

dekonał ks. biskup Adamski. 

          

  

    

Przed wręczeniem listów uwierzyteśniających 
przez posła Rzplitej w Tokio. 

Rzeczypospolitej „w Tokio Michał 
i opuszcza gmach poselstwa, udając 

    

    się do pałacu cesarskiego, celem wręczen.a 
cesarzowi swych listów uwierzytelniających. 

  

"Wacław Sieroszewski, Leopold Staff, 
prof. Tadeusz. Zieliński, dr. Tadeusz | 
Żeleński (Boy). 

Ponadto do Alkademji ma wejść 
Andrzej Strug, który nie nadesłał jesz 
«cze odpowiedzi, czy zgadza się na 

przyjęcie tej godności. 
Pierwsze posiedzenie Akademji Li 

teratury odbędzie się według wszelkie 
go prawdopodobieństwa w przyszłym 
tygodniu. 
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Parlament francuski rozpoczął — оБга- 
dy. Na zdjęciu widzimy ministra Robót Pu- 
blicznych M. Paganon w rozmowie z mini- 

strem oświaty M. de Monzie. : 

  

PARYŽ (Pat). Dzisiaj o godzinie 
15 nastąpilo otwarcie posiedzenia Iz- 
by depuiowanych. W kuluarach pa- 
nowało wielkie ożywienie. Trybuny 
dziennikarskie i dla publiczności za- 
pełnione szezelnie. Na ławach rządo- 

wych zajmają miejsce premjer Dała 
dier i ministrowie. Przewodniczy Bu- 
isson. Zabrał głos referent komisji fi 
nansowej dep. Jacquier, przedstawia- 
jąc w ogólnych zarysach moc j 
jakie komisja proponuje wpro 
do projektu rządowego i wzywa Izbę 
by przyjęła projekt z poprawkami ko 
misji. 

  

   

      

  

Minister Bonnet w godzinnej mo- 
wie w uje konieczność przeprowa 
dzania jak najdalej idących oszczęd- 
ności w związku z sytuacją finansową 
i ekonomiczną kraju. 

  

Kierownicy polskiego lotnictwa w Moskwie 
MOSKWA (Pat). Dzisiaj o godzi: 

nie 17,45 wylądował na lotnisku mo 
skiewskiem, udekorowanem flagan.i 
polskiemi i sowieckiemi trójmotoro- 
wy samolot polski typu Fokker, na 
którym przybyli: dyrektor departa- 
mentu lotnictwa cywilnego w minis 
terstwie komunikacji pułk. Filipowicz 
zastępca jego kapitan Piątkowski o- 
raz dyrektor towarzystwa lot major 
Makowski. Samolot prowadzili pilot 
Płonczyński i mechanik Piskorz. 

Przybyłych powitali na lotnisku 
„przedsiawiciele lotnictwa sowieckiego 

z szefem awjacji cywilnej i jego zast: 

  

  

pcą, poseł Rzeczypospolitej Łukasie- . 
wicz z członkami poselstwa, reprezen 
tanci prasy sowieckiej i korespondent 
Polskiej Agencji Telegraficznej. 

Kierowniey polskiego lotnictwa 
cywilnego przybyli na rokowania w 
sprawie zawareja konwencji lotniczej 

między Polską a ZSRR oraz otwarcia 
stałej polsko-sowieekiej linji komuni 
kacyjnej Warszawa—Moskwa.   

Rokowania rozpoczną się dnia 25 
bm. Przewodnietwo delegacji polskiej 
obejmie poseł Łukasiewicz. Delegacji 
sowieckiej przewodniczyć hędzie Un- 
schlicht. 

Lot z Lidy do Moskwy odbył się 
naogół w niepomyślnych warunkach 
atmosferycznych. Z Mińska do Smo- 
leńska z powodu gęstej chmury samo 
lot leciał na wysokości 20 do 100 me - 
trów nad ziemią zawadzając niemal 
chwilami o wierzchołki drzew. Zaraz 
po przelocie granicy sowieckiej samo 
lot nawiązał łączność radjową z lotni 
skiem moskiewskiem skąd otrzy 
wskazówki meteorologiczne. Na spot 
kanie samolotu polskiego władze mo: 
kiewskie wysłały z Moskwy samolot: 

     

  

Po zamachu. 
Wizja w konsulacie. 

LWÓW, (Pat). Dzisisj w godzinach ran 
nych w budynku konsulaty sowieckiego przy 
uliey Nabiełska, edbyła się wizja tokałna. 
Do konsu przybyła komisja sądowo-le 
karska z sedzią śledczym, przedstawicielem 
prokuratury i starostwa grodzkiego. Obecny 
był na wizji radca poselstwa Z. 5. R R. z 

Warszawy Pedolski i delegat M.S,Z. Zaleski 

  

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej przewie- 
zie: zwłoki zamordowanego Aleksandra 

ewa de prasekterjum, gdzie w ponie- 
iziałek przed południem poddane zostaną sek 
cji. 

      

Następnie zwłoki będą przewiezione na 
dworzec i sdiranspertowane do granicy 50- 
wieckiej, * 

  

3.000 ekspedycyį karnych. 
MOSKWA, (Pat). Ze źródeł sowieckich 

w Mukdenie donoszą, że poczynając od czerw 
ea r. h. rząd mandżurski zarządził trzy tysią 
ce ekspedycyj karnych, w których uczestni- 

  

czyło z górą 30.0060 ludzi. Zużyto dwa i pół 
miljena nabojów karabinowych i przeszło 
2.000 pocisków armsinich. W akcji tej zgi- 
neiko 700 żołnierzy. 

Mecz bokserski o mistrzostwo Świata. 
Carnera zwyciężył. 

RZYM, (Pat). Na Piazza Siena, w willi 

Borghese odbył się wśród olbrzymiego zain- 
teresewania meez o mistrzostwo świata we 
wszystkich wagach pomiędzy olbrzymem wio 
skim Primo Carnero a Hiszpanem Paolinem 
Uzeudum. Ogromny stadjon, mający 60.060 
miejse siedzących, zapełniony był do ostat- 
niego miejsca, mimo, że bilety wstępu były 
bardzo drogie: Miejsce blisko ringu koszto- 
wało 200 łirów (około 100 zł.), dalekie ste- 

jace 40 lirów (20 zł.). Mecz, po niesłychanie 
zaciętej walee, zakończył „się zwycięstwem 
Carnera na punkty, mimo, że przeciwnik jego 
Hiszpan, był we wspaniałej formie, walczył 

doskonale, bronił się świetnie, tak, że najgwał 
towniejsze uderzenia Włocha nie potrafiły 
zwalić ge z nóg. © gwałtowności walki świad 
czy fakt, że w dziewiątej rundzie Carnero 
złamał rękę. Whlezyt mimo to dalej. Po t5 
rundzie przyznane mu zwycięstwo na punt- 
ty i pozostał w dalszym ciągu mistrzem świa 
ta. Carnero stoczył w swem życiu 80 walk, 
6 razy został pobity, 12 walk wygrał na punk 
ty, 62 razy ©dniósł zwycięstwa nekautem 
luh technicznym nokautem, Sportowey włosey 
wyliczyli, że Carnere przez 5 łat wymierzył 
10.060 uderzeń, ctrzymał sam 6 wiele więcej 

gdyż ekoło 15.000 uderzeń. 

NALEŻNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEM 

Wilna, Poniedziałek 23 Października 1933 ». 

/ 
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Tablice pamiątkowe ku czci 
bojowników o niepodległość 

WARSAWA (Pat). W dniu dzisiej 

szym odbyło się odsłonięcie tablie pa 

miątkowych ku czei Józefa Montwił- 

ła-Mireckiego i Witolda  Jodko-Nar- 

kiewicza, W przemówieniach podnie- 

siong zasługi zmarłych położone w 

walce-o niepodległość Polski oraz dla 

sprawy robotniczej. 

Tablice wmurowane zostały w 

ścianie robotniczego Domu Ludowego 

pizy ul. Ogrodowej, Odsłonięcia tab- 

lic dokonał prezes BBWR. Walery Sła 

wek w obecności przedstawicieli 

władz z wojewodą Jaroszewicze 

czele, wdowy po $p. Jodko-Narkiewi 

czu, delegacyj ze sztandarami PPS. — 

dawnej frakcji rewolucyjnej z posz 

czególmych dzielnie, przy udziale licz 

nej publiczności. 

Greckie odznaczenie 

min. Tituiescu. 

ADENY (Pat). Na uniwersytecie 

ateńskim odbyła się dzisiaj uroczys- 

tość nadania bawiącemu w stolicy Gre 

cji rumuńskiemu ministrowi spraw 

zagranicznych _ Titulescu doktoratu 

honorowego. W odpowiedzi na prze- 

mówienie dziekana wydziału prawne 

go, który podkreślił zasługi ministra 

na rzecz pokoju i nauki prawa, zabrał 

głos Titulescu, podkreślając rolę wiel 

kich mistrzów greckich w rozwoju 

myśli ludzkiej. 

Trzęsienie ziemi na wyspach 
hawajskich. 

NOWY YORK, (Pat). Na wyspach hawaj- 

skich cdezuto dzisiaj bardze silne trzęsienie 

ziemi. Dotychczas brak wiadomości 0 szka- 

fach, jakie wyrządziło trzęsienie ziemi. 

Manifestacja przyjaźni 
w Kralowym Hradcu. 
„Wystawa połsko-czeskiej „wzajemności, 

o przygotowaniach do której pisaliśmy swe- 

go czasu, stała się wielką manifestacją przy- 

jaźni pobratymczych narodów. Miejsce wysta 

wy, malowniczy Hradec Kralove, jest wielu 

węzłami związane z dziejami naszych wa:k 

niepodległościowych. Tam współczuto z na: 

szemi niepowodzeniami orężnemi 63 roku, 

tam schronili się członkowie rozgromiony З 

oddziałów, tem życzliwiej witani przez Jul 

ność, że ledwie cierpiani przez władze an: 

st kie, «am też powstało Tow. Czechosto- 

wacko-Polskie, ze znanym 'polonofilem Pe- 

trofem na czele. 
MWycieczkę Wieteranów powsłania z Ро!- 

ski spolkano w Czechach entuzjastycznie. 

Wizak ą iu jeszcze dwaj czescy jego ucze 

stnicy, a nasi weterani 63 r. — inż. Mertyrer 

z Rudnicy i Machaszek, burmistrz Hutuej 

Hory! Akademję w sali teatru, na którą przy: 

byli przedstawiciele świata politycznego z 

Pragi, oraz poseł Grzybowski i attache wojsk. 

pułk. Cerwiński z Warszawy, rozpoczęto ode 
graniem hymnów państw. i chorału „Z dY: 

mem pożarów, poczem prof. Szyjkowski 

wygłosił odczyt o powstaniu i jeko reperku- 

sjach na budzenie się narodu czeskiego. W 

części wokalnej artyści opery wystąpili z frug 

mientami Moniuszki, Szopena i Jotejki „Zyg- 

"munta Augusta“. Wieczorem odbył się raut, 

Następnego dnia na otwarciu wystawy 
przemawiali min. handłu Matouszek, poseł 
Grzybowski, przedstawiciele czesk. M. S. Z. 
oraz praskiej Izby Handlowej, dr. Trzebiesky, 
który zwrócił uwagę, że na wystawie znaj- 
sduje się mapa, gdzie w roku 1915 ówczesny 
profesor Massaryk nakreślił granicę polsko- 
niemiecką z polskim dosiępem do morza. 

Wielkie zainteresowanie budziły na wy- 
stawie pamiętki udziału Czechów w naszych 

walkach o wolność: dokumenty, eksponaty, 
literatura — np. numery pisma „Narodni 

Listy” z r. 1863. Pismo to wydało teraz u't- 
mer specjalny, w którym pierwszorzędne 
pióra zajęły się maszemi wzajemnemi węzła- 
mi historycznemi, kulturałnemi i gospodar- 

          

  
  

    

   

          

    

nych (jak np. dzi 
piących temafy z naszych w 

nież działy bardziej nowoczesne: — gospodar 
czy, turystyczi ortowy, teatralny i ian. 
Specjalną  eksp ę ma objekt sz 

nego zainteresowania Czechów — 

   

  

   

    

"i przedszkołe Rodz 

fsns IB sreszy 

   

  

  

Podziękowanie. 
Koło Miłośników m. Wilna przy 

Żyd. T-wie Krajoznawczem 
wyraża najserdeczniejsze po" 
dziękowanie W.P. Dyr. Wacła- 

wowi Studnickiemu za udzie- 
lenie cennych objaśnień w cza- 
sie wycieczki do kościoła św. 

Piotra i Pawła. 

  

  

Pożyczki 
z Funduszu Pracy. 
Komitet lokalny Funduszu Pracy 

zwrócił się do Izby Przemysłowo-Han 

dlowej w Wilnie z wezwaniem pobu 

dzenia prywatnej inicjatywy inwesty- 

cyjnej, odpowiadającej zamierzeniom 

Funduszu Pracy, udzielając jednocze 

śnie następujących wskazań co do 

programu robót na rok 1984, które 

mogłyby korzysiać z pomocy finanso- 

wej Funduszu Pracy: 

a) progra bót 1934 r. winien być częś 

cią kilkulcta na głuższy okres obliezo 

nege programu, wprowadzającego w zairud- 

nienie możliwie daleko idącą ciągłość, 

k) program robót 1934 r. musi objąć kil- 

ka zaszdniezych, o Ggólnc-gospedarezem zna 

czeniu inwestycyj. Nieliezne drobne roboty 

6 lekałnem Ścisłe znaczeniu, będą mogły być 

finanscwane tylko w drodze wyjątku, uzasa- 

dnicnege szezególnemi Gkolieznościami. Za 

inwestycje zasadnicze © ególnc-gospodarczem 

znaczeniu, uważa Fundusz Pracy przede- 

wszystkiem: dregi wodne, meljoracje, drogi 

kołowe 6 (rwałej nawierzeżni, drogi żelazne, 

clektryfikacje, gazeciągi, komunikację pod- 

miejską, wcdociągi i kanalizacje oraz drob- 

ne budownictwo mieszkaniowe, 

e) udzielanie pemocy finansowej oparte 

będzie e zasadę zwrotaości, udzielanie de- 

lacji kędzie mogło być stosowane tylko w 

nader wy owych wypadkach; przy rów- 

nych kwalifika 1 inwestycyj moment 

zwretrcści będzie decydował o przychylnej 

decyzji, k 

4) pregrom robėt musi byč uzgodniony za 

„równe wewnątrz województwa, w odniesie- 

niu de różnych regjonsinych zamiarzeń, żak 
i > czynnikami centralnemi w odniesieniu 
do ich inwestycyį projektowanych na tere- 
nie wojewėdztwa, 

e) główny nacisk przy układaniu progra- 
mu winien być skierowany na inwestycje 
bezpośrednio rentująee. 

Wnioski w sprawie pożyczki na а 
weśtycje dochodowe prywatne i spo- 

      

   

  

  

   

  

              

łeczne winny być ponarte opinją Izby 

Przemysłowo-Handlowej oraz zaopa- 
trzone w odpowiednię zaświadczenia 
władz państwowych, jak 
na budówę, koncesje, zatwierdzone 
projekty i t. p. i tak samo nadesłane 
w nieprzekraczalnym terminie do dn.. 

1. listopada 1933 roku. 
Komitet lokaln= F. P. w Wilnie 

mieści się przy ul, Ostrobramskiej 

16 m. 7. 
—o0(:)0— 

Ziazd Stowarzyszenia 
Rodziny Urzędniczef. 

"WARSZAWA, (Pat). 19 i 20 października 
odbył się w Whr zawie, w pałacu Prezydjum 
Rady Ministrów, dwudniowy zjazd w spra-, 
wie organizacji na prowincji kół stowarzysze 
nia Rodziny Urzędniczej, na którym były 
reprezentowane wszystkie województwa. 

Zjazd otw imieniu komisji orga* 
nizacyjnej pani ministrowa Dolanowska, рю- 
czem prezeska st yszenia p. premjerowa 
Marja  Jędrzejewiczowa w swem przemó- 
wieniu przedstawiła charakter ideologicziy 
stowarzyszenia Rodziny Urzęchiczej. Refera 
ty. wygłosili: wojewodzina Jadwiga Ołpińska, 
generalny sekretarz stowarzyszenia radca 
Chrupowicz oraz radca Skrzetuski. Po pa- 
siedzeniu odbyła się herbata towarzyska, któ 

rą zaszczycił swą obecnością premjer -Jędrze 
jewicz i ministrowie 

W drugim dniu u 

  

   

  

      

estnicy zjazdu zwiedza 
y Urzędnicej na Żoli- 

borzu, ośrodek wodny na Wiśle oraz kasyno 
i stołówkę Koła Rodziny U j 
Ministerstwie Komunikacji 
ła, wraz z ministrem But. 

gości śniadaniem. 7 
braniem dysku: 
nówski w imieniu 
ny Urzędnicze 

    

    

  

zarząd Ka 
3 m, przyjął 

Zjazd został zamknięty ze 

em. na którem min. Roż 
ządu głównego Rodzi- 

żegnał delegatki województw, 

    
  

   

  

  

    

       

  

Powrót. 

  Grupa wydanych przez Sowiety, w drodze 
wymiany. więźniów politycznych polskich 
na stacji kolejowej w Dyneburgu, w drodze 

    

  

do Polski. Pośrodku (x) ks. 
Matusiak. 

biskup Teofit 

zezwolenie: 

 



ALFRED NOBEL. 
(W stulecie urodzin). 

  

  
W momencie gdy ważą się losy po 

koju Europy, warto prz >mnieć po 

  

krótce dzieje człowieka, którego imię 

  

wiąże się jednocześnie z najstraszliw 
szym środkiem zniszczenia i nieusta- 

jącą walką o pokój powszechny i do- 
bro ludzkości: 

Właśnie przedwczoraj, 21 paździer 
nika, minęło sto lat od daty urodzia 
wielkiego Szweda. 

Alfred Nobel był 
nalazcy, razem z włoskim inżynierem 
Sobrero, nitrogliceryn Ten Środek 
wybuchowy eksplodujący przy stosun 
kowo lekkim wstrząsie, już od pier- 
wszej chwili pochłania liczne о- 
fiary. Wylatuje ® ipowietrze la- 
boratorjum pod Stokholmem, ginie 

brat wynalazcy Emil Nobel. In- 
żynier Sobrero widząc dzieło zniszcze 
nia dokonane przez owoc swych prac, 
przeklina dzień przystąpienia do eks 
perymentów. Opinja świata oburza 
się na ten środek zniszczenia. Wszyst 
ko to jednak nie zraża ani Nobla-oj- 
<a — fanatyka pracy, ani jego syna 
Alfreda. 

Alfred kontynuuje dzieło ojca z 
zapałem. *W poszukiwaniu dróg spra 
szkowania gestej cieczy — nitroglice 
ryny, dokonywa wynalazku, znanego 
odtąd pod nazwą dynamitu. Wpraw- 

dzie ten nowy środek jest bezpieczniej 
Szy w użyciu — mie eksploduje od 
wstrząsów, a ma to by spowodo- 

wać wybuch potrzebne jest podpale 
nie, niemniej jednak staje się on kar- 
dynalnym czynnikiem wojen i wszel- 
kiego zniszczenia. 

Alfr. Nobel jest przyrównywany do 
Edisona. Pracował nietylko w dziedzi 
nie materjałów wybuchowych. Otrzy 
mał około 400 patentów na najrozma 
itsze wynalazki z rozmaitych dziedzin 
chemji, optyki, artyleryjskiego ekwi- 
punku. Jak ojciec jest fanatykiem pra 

    

synem współwy- 

    

  

  

  

cy i jak ojciec — marzycielem. Obaj: 
roili, że ich prace dadzą im w ręce „dY. 
ktaturę nad pokojem i wojną”. Doko 
nali wynalazków o straszliwej sile ni 
szczącej, dyktatorami jednak nie z0- 
stali... 

Próbuję także Alfred Nobel piór 
Na tem jednak połu wielkiego imieni: 
nie zyskuje. Na krótko przed śmiercią 
napisał sztukę sceniczną, która ukaza 
ła się w druku już po jego zgonie. Ca- 
ły nakład, za wyiatkiem 3-ch egzem 
plarzy, zostaje. zniszczony przez spad 
kobierców; nie chcieli by słaby pod 
każdym względem utwór pomniejszał 
„aureolę imienia zmarłego. 

Z tego też okresu — ostatnich lat 
przed śmiercią — datuje się dążenie 
Nobla w kierunku wprost przeciwnym 

do tego, w którym pracował przez ca 

   

łe życie , W czasie podróży po 
Środkowej i południowej Europie 
męczy go przeczucie, że na tym tere- 
mie rozegra się kiedyś wielka traged- 
ja ludzkości — wojna. Budzi sie pra 
gnienie zrekompensowania w jakikol 
wiek sposób tych nieszczęść. które 
niesie ze sobą jego wynalazek — dy- 
namit. Otacza się fanatykami idei po 

  

   

  

koju, toczy namiętne dysputy. 
Pozostaje jednak do końca segpły 

kiem. Baronowej Suttner, autorce 
stynnej wówczas, jakbyśmy dziś naz- 
wali, pacyfistycznej powieści „Precz 
z orężem! na jej prośbę o materjał 
ne poparcie ruchu pacyfistycznego, 

wysyła czek na... 80 funtów. Pisze 
przytem: „Myślę, że nie idzie o pienią 
dze, lecz 0 program...*. Siostrzeńcowi 
swemu który zwrócił się doń z pyt: 
niem w kwestji rozbrojenia, odpisu 
„deżeli już istnieją w Szwecji fabryk 
broni, byłoby o tyleż naiwne, o ile 
śmieszne ich nie popierač...“ 

Na rok przed śmiercią 27 listopa- 
da 1895 r. Alfred Nobel zebrał w sali 
klubu szwedzkiego w Paryżu grono r» 
daków. Wygłosił krótkie przemówie- 
nie, prosząc obecnych o podpisanie 
testamentu w charakterze świadków. 
Odczytuje następnie testament. Po wy 
mienieniu szeregu legatów dla najbliż 
Szego otoczenia oznajmia wole. by ca 
ły jego majątek, wynoszący przeszło 
30 miljonów koron szwedzkich, był 
użyty na fumdusz, od którego procen 
ty byłyby co roku rozdzielane pomię- 
dzy tymi, którzy przyniosą ludzkości 
największą korzyść. 

W ten sposób powstał” „nagrod: 
Nobla* za najcelniejsze dzieła w dzie 
dzinie fizyki, chemii, medycyny, li- 
teratury i wreszcie za działalność po- 
kojową. 3 

   

    

    

   

  

   

  

   

  

Imię Alfreda Nobla jest dziś wy- 
mawiane ze czcią, jako człowieka, któ 
ry dbrze i trwale zasługuje się ludzko 
ści. Idea powszechnego pokoju, której 
oddał wkońcu wszystko co posiadał 
za Życia, jest 'w swej isłocie tak 
wszechogarniającą, że Świat nie pa- 
mięta mu dziś jego straszliwego wyńa 
lazku. (w) 

Opłaty stemplowe od podań 
i świadectw. 

Wyjaśnienie Min. Skarbu. 

Ministerstwo Skarbu — na zapytanie jed- 
nego z ministerstw — udzieliło następujących 

wyjaśnień w sprawie opłat stemplowych od 
podań i świadectw: 

  

    

I. Jeżeli podanie o wydanie pozwolenia 
zostało załatwione odmownie, to nałeży się 
jedynie opłata od podania (5 zł: oraz po 50 
gr. od każdego załącznikay. 'Nie mależy się 
opłata od iadectwa, gdyż decyzja odmow- 
na oczywiście nie jest świadectwem. 

  

II. Jeżeli ktoś jednem podaniem prosi « 
udzielenie kilku pozwoleń, to opłata odj poda 
nia należy się tylko raz jeden. 

III. Jeżeli ną skutek podania, petent otrzy- 
muje tylko jedno świadectwo, zawierające 
kilką pozwoleń, to opłata w wysokości 5 zł. 
należy się tylko raz jeden. Jak bowiem Mi 
nisterstwo Skarbu już wyjaśniło, świadectwv, 
stwierdzające dwa lub więcej uprawnień, po 

dlega opłacie stempłowej jednokrotnej. 

IV. Jeżeli na skutek podania petent otrzy 
muje kilka świadectw, to każde świadectwo 
podlega oddzielnie opłacie w wysokości 5 
7 / 

V. Nasuwa się pylanie, czy w przypad- 
ku, gdy ktoś ubiega się o kilka pozwoleń, 
jest dopuszczalne: 

a) łączenie tych kilku spraw w jednem 
podaniu; 

b) łączenie kilku pozwoleń w  jednam 
świadectwie; czy zaiem co do świadectwa 
ma być stosowany system, ujawniony wyżej 
pod III, czy też system, określony wyżej 
pod IV. 

Na powyžsze pytania ustawa o opłatach 
stemplowych nie daje odpowiedzi — z czego 
wynika, że rozchodzi się o kwestję nie z za- 
kresu prawa o opłatach stemplowych, ale z za 
kresu prawa administracyjnego. Decyzję w 
kwestji miniejszej ma powziąć ten urząd, 
który wydaje świadectwa danego rodzaju. O 
ileby odpowiedź na powyższe pytania ani 
wynikała z wyraźnego brzmienia przepis/ 
administracyjnych ani też nie dała się + 
nich wysnuć drogą interpretacji (a « 
o ileby również przepisy ь 
milezaly o niniejszym przedmiociej, decy 
jest pozostawiona uznaniu urzędu, wyda 

cego Świadectwa, jest zatem kwestją takt, 
ki. 

  

   

    

    
   

  

BR DEB TZE R W LL BN S K I 

Manewry floty amerykańskiej. 

  

Aeroplan w 

  

0 PLAKACIE BARWNYM 

ucony przy pomocy kata-puli 
je nad mostem F 

  

   angielskiego statku „Furios“ szybu- 
th of Forth. z 

  

i wystawie Międzynarodowych Targów 
i Wystaw w Wilnie. 

   

Są trzy rodzaje papierów, które dzi 
szerokiemu obiegowi lub dużej popularno 
są dobrze znane nie tylko w kraju, który je 
drukuje, lecz i po za jego granicami. Są te 
banknoty, znaczki pocztowe i barwne pix- 
katy. Ich wykonanie stoi przeważnie na wy- 

  

   

   

   sokim poziomie artystycznym, a niektóre z 
nich są arcydziełami sztuki graficznej. B 

  

dy z mich, pod) wzgłędem artystycznym, za 
sługuje na specjalną uwagę, tak ze względu 
na stosowną technikę jak i charakterystycz- 
ne ujęcie tematu właściwe kulturze, charak- 

terowi i temperamentowi danego narodu. 
W! związku ż otwarciem w Wilnie W 

wy Plakalu Międzynarodowych Targów i Wy 
staw w salach pawilonu Targów Północnych 
interesuje nas plakat barwny. 

„Każdy plakat barwny jesi potężnem nai 
dziem reklamy popularyzu j a najiatv 
i najskuteczniej reklamuje instytucję, p. 
miot lub © , dla której został wy. 

Nie każdy jednak plakat barwny, z rów 
ną siłą, spełnia swoje zadania, toteż ujęcie 

i wykonanie musi odpowiadać szeregowi wa 
runków, ażeby plakat mógł być doskonałym 
i ażeby jego wydanie i kolportaż mogły się 
opłacić. 

  

  

       

      

Ponieważ na wystawie plakatu zwiedza- 
jący mają możność przyjrzenia, się plakatom 
23 państw i to płakatom reklamującym prze 
ważnie duże przedsiębiorstwa i imprezy. ja 
kiemi są międzynarodowe targi i wystawy, 
wskazanem byłoby zastanowić się nad isto- 
inemi właściwościami barwnego plakatu 

Przedewszystkiem pożądanem jest ażeby 
kompozycja i ujęcie rysunkowe plakatu by- 
ło proste i wolne od drobiazgów, zaś kon- 
trast silnie zaakcentowany, przyczem układ 
barwnych płaszczyzn winien tworzyć har- 
monijną całość. 

Prócz rysunku, drugą właściwością pla- 
kaltu barwnego jest koloryt i odpowiednie 
nasycenie płaszczyźn barwą. Przy nieskom- 
plikowanym rysunku barwy występują kon- 
trastowo, a przy odpowiednim ich doborze 
dają piękną barwną plamę wabiącą oko wi- 
dza. 

Sami stwierdziliśmy nieraz fakt, że dob:v 
barwny plakat zmusił nas do przejścia z je- 
dnej strony ulicy na drugą i zatrzymał pr 
sobą nawet wtedy, gdyśmy się bardzo śpie- 
szyli. Zaznaczyć 'przytem mależy że czasami 
raz widziany plakat, pozostaje w pamięci 
przez sereg lat, co mówi znów o dużej s1- 
gestywności plakatu 

  

    

    

          

Jakkolwiek przygotowana ma wystaw? 
ilość plakatów jest dość spora i wypełn 
10 dużych sal, to jednak zbiór ten nie je 
kompletnym, ponieważ niektóre zarządy i 
dyrekcje targów i wystaw nie posiadają daw 
niejszych plakatów. Lecz i ta ilość, da rów. 
nież duże pole i wiele możliwości do zapo- 
znania się z barwnym plakatem jego kom- 
pozycją, techniką, sugestywnością i efektow 
mością. 

Wystawa obejmuje plakały wystaw i tar- 
gów: Algieru, Anglji, Austrji, Belgji, Czecho- 
słowacji, Danji, Grecji, Hiszpanji, Italji - 
gosławji, Norwegji, Niemiec, Szwajcacji, 
Szwecji, Francji, Palestyny, Polski, Węgier 
i innych. 

  

  

   

Znaczenie wystawy? Jest jasne: Chodzi 
o zaznajomienie szerokiego ogółu z płaka 

     

   

iem barwnym, 0 rozbudzenie zainteresow't- 
nia wśród osób i instytucji, które się barw- 
nym, plakatem posługują lub posługiwać 
winne, jak również o zainteresowanie 

chowanków szkół zawodowych, gdzie rek 
ma jest przedmiotem specjalnych wykładów. 

   

   

Plakaty są- środkiem reklamy nie do po 
gardzenia i zagranica oddawna wie o tem 
Na obecnej wystawie, powstałej z powodu 
nadesiania kiłkudziesiąciu plakatów za po- 
średnietwem naszych lzb Handlowych, po! 
sko-hiszpańskich, niemieckich, włoskich i t. 

po kszenia zbioru przez nadesłane 
cstalnio, widzimy różnorodne styłe reklamo 
wych afiszów wystaw, pokazów i reklam. 

Szpanja zwraca uwagę wezwaniem do Bar 
telony z czerwonym robotem-Merkurym, bar 
dzo efekiownym, Jugosławia dała biegnącego 

w pięknym ruchu, wśród niemiec 

isz o zdrowej kobiecie i piekarski s: 
bitnie gustowne i celowe, Francja ma 

czne Foire de Bordeaux i pociągające nie- 
zwykłą fakturą Soire de Paris a w dzi 

nym cudny, zapr i 
lja dała najpotężniejsze kompozycje 
ch pomyślećby można, że wyszły z 

ych Sowietów, siłacz z wysławy med 
jołańskiej, koń i młoty, afisz wyst. z 
to apoleza siły muskułów. Pal 

stycznego smoka. > 
Xonia z jeźdzcem, z Saloniekiej wyst. Szwe- 
cja i Norwegja jeszcze przyszle 20 reklam, 
Szwajcarja dobre o automobilu i zegarkach, 
Chicago bardzo prosty ma plakat o swej 
wystawie, pięknego Hermesa o figlarnie skie 
rcwanym palcu zapraszającym gości, Danja 
i Węgry też swoje produkcje przysłały, Bet. 
$ja ma piękny o trzech głowach sportowy 
1 in, 
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Jakże się przedstawiają polskie plakaty? 
A no wcale dobrze, ostatnie wytwory 

ustępują zagranicznym, trzeba by więc zw 
cić pilniejszą uwagę na ten rodzaj twórczaś- 
ci, pogardzanej widać przez wileńskich arly 
stów, bo na nasze skromne Targi tylko 
dwóch przysłało projekty: Horyd i Gintowt 
Dziewałtowski. Ten ostatni otrzymał 'pierw- 
szeństwo, ale i p. Horyda projekt jest bardzo 
ładny. Poznań dał retrospektywną # 
swych plakatów, widzimy jak się upieksza'y 
z biegiem lat. Te z roku 25, 26 bardzo ładne, 
te które wykonano meiodą ofsytową, mają 

delikatność pasteli, a żywość barw nadzwy 
czajną. Wlarszawa dała ładne sportowe, zwia 
szcza komplet firmy braci Koziańskich jest 
bez zarzutu, bardzo gustowny i celowy w 
treści a turystycznie—zachęcający, Dobrze się 

też przedstawia turystyka łoiewska. i ame 
rykańska, sowieckie a są mniej orygi- 
nutne i spokojniejsze, banałniejsze niż 
spodziewano. 

   

  

   

  

     

     
  

Całość jest doprawdy zajmująca temi róż 
nicami „duchowemi* jakie się ujawniają w 
różnych krajach, stosownie do temperamen 
du i zamierzeń danego narodu. Obok wyst. 
piakatu znajduje się wystawa 20 obrazów, 
które darowali Niezależni malarze wileńscy 
na Pożyczkę Narodową. Mają być rozloso- 

tys, biletów, znajdują się wśród 
nich jtepsze egzemplarze prac naszyci 
artystów jak Kuleszy, Kazimirowskiego, Wie 
rusz-Kowalskiego i in. 

  

   

     

      

     

  

  

PLOTECZKI Z KREMLA 
Moskiewski korespondent jednego 

z ukazujących się zagranicą pism so- 
cjalistycznych podnje sze i 
wych szczegółów z działalności i pry- 
wałengo życia Stalina. Osoba czerwo- 
nego dykłatora Ro otoczona jest 

      

  

  

STALIN. 

naogół tajemniczością. Mało kto mo- 
że się poszczycić tem, że zna Stalina 
dokładnie, To co się pisze o „cudow - 
nym Gruzinie* najczęściej oparte jest 
na fantazji i domysłach. Trudno też 
nazwać infonmacje wzmiankowanego 
korespondenta inaczej, jak ploteczka- 
mi z Kremla. Tem niemniej, niekied* 
i ploteczki mają wartość, chociaż 
z tytułu swej lekkostrawności. 

  

    

Biuro Stalina. Na szóstem piętrze 
ogromnego gmachu Centr. Komitetu 
Partji Komunistycznej mieści się se- 
kretarjat politbiura (biura polityczne. 
go) partji. Tu — obok Kaganowicza 
i Postyszewa — rządzi wszechwład- 
nie generalny sekretarz partji towa- 
rzysz Stalin. Gabinet jego jest — w 
przeciwieństwie do gabinetów Kaga- 
nowicza i Postyszewa — oddalony od 
głównego wejścia i starannie izolowa- 
ny od pozostałych pokojów. Do ga- 
binetu dyktatora prowadzą jedne tyl- 
ko drzwi — przez pokój osobistego 
sekretarza, obdarzonego, rzecz pro- 
sta, pełnem zaufaniem dyktatora: Sta- 
lin udziela audjeneyj bardzo skąpo, 
Przyjmuje najwyżej 2—3 osoby dzien- 
nie. Każda laka audjeneja uložona 
jest zawczasu. Niespodzianki są wy- 
kłuczone. Dana osoba musi stawić się 
w oznaczonej godzinie. Na kilka 'dni 
przedtem, Stalin — uprzedzony o wi- 
zycie — obmyśla rozmowę i swą de- 
cyzję. Przedmiot rozmowy jest bo: 
wiem zawczasu podany, 

Taki system urzędowania jest nie- 
wątpliwie dla Stalina bardzo wygod- 
ny. Znając zawczasu cel wizyty danej 
osoby, ma Stalin czas i możność do- 
kładnego przemyślenia całej sprawy 
i zajęcia określonego stanowiska. Sta- 
lin myśli podobno bardzo wolno. Nic 
więc dziwnego, że woli zacząć myśleć 
o danej sprawie na kilka dni przed 
wizytą referenta. W przeciwnym ra- 
zie, petenci musieliby czekać na de- 
cyzje bardzo długo. 

Drugą dogodną stroną takiego u 
dzielania audjencyj jest bezpieczeńst- 

wo osobiste. Gdy się wie zawczasu, 
kto ma ochotę Stalina oglądać (zwyk- 
le jest to któryś z podwładnych mu 
dygnitarzy) można zgóry się poinfor- 
mować co do personaljów petenta. 
Niepewnej osoby za nie w świecie 
przed oblicze Stalina się nie dopuści. 
Imformacje o każdym bez wyjątku 
działaczu komunistycznym mie a 
się w tymże lokalu, pod ręką Stalina, 
w. specjalnych kartotekach specjalne- 
go, tajnego archiwum: 

Tajne archiwum. To tajne archi- 

    

wum stalinowskie stanowi pono du-* 
mę dyktatora i współtwórców jego 
systemu rządów. W archiwum tem 
spoczywają posegregowane w ideal- 
nym porządku currieula vitae wszyst. 
kich wybitniejszych członków miljo 
nowej partji komunistycznej i wogóle 
wszystkich osób mających związek ‚ 
bolszewieckiemi rządami. Kartoteki 
kryminalistów ze Scotland Yardu nie 
powistydzilyby się wzorowego ładu i 
przejrzystości, jakie tu panują. Ka dy 
działacz sowiecki ma tu swoją prze- 
gródkę. Mi zą się w niej wszystkie 
dane z jego życia nietylko publiczne 
go ale i prywatnego. Działacz wyga- 
dał się kiedyś w gronie przyjaciół ze 
swego pesymizmu odnośnie pialiletki 
—juž raporcik konfidenta powędro- 
wał do archiwum Stalina. Działacz 
kupił żonie 3 pary jedwabnych poń: 
czach — już odnośna rubryka w kar- 
totece stalinowskiej wzbogaciła się o 
jedną pozycję. Niechno działacz po- 
pełni jeszcze parę takich grzeszków, 
a już karjera jego zostaje na szwank 

      

narażona. Już się wzywa go przed gb- 
licze Stalina i tam biedak dowiaduje 
się takich szczegółów ze swego życia, 
o których sam dawno zapomniał. 
Stalin ma wszystko, jak na dłoni, 

Dzięki swemu archiwum, trzyma 
Stalin ostro wszystkich sowieckich dy- 
gnitarzy. Nikt z nich nie jest pewien 
dnia ani godziny. Nikt z nich nie wie, 
jak w damej chwili wygląda jego 
„konto w stalinowskich kartotekach, 

Pracowitość dyktatora. Stalin jest 
bardzo pracowity. Zresztą inaczej tru 
anoby mu było poradzić sobie z rzą- 
dami mad wielomiljonową Rosją. 
Wprawdzie, jalk zapewnia korespon: 
dent moskiewski socjalistycznego pi- 
sma, Stalin czyta tylko znikomą część 
sprawozdań i raportów, wpływają 
cych codzienne w wielkiej liczbie ze 
wszyslkich krańców Rosji, lecz tej 
„drobnej' części wystarczy, by zmu- 
sić dyktatora do przesiadywania w 
gabinecie całemi dniami, a nieraz i 
nocami, Rzecz ciekawa: Cechą ws 
kich wybitnych dyktatorów była i jest 
mrówcza. pracowitość. Mereżkowski 
pisze o Napoleonie, że pracował po 
18—20 godzin na dobę. Mussolini je- 
dnoczy w swych rękach liczne j róż- 
norodne resorty i wgląda osobiście w 
najdrobniejsze sprawy. Stalin też wv- 
kazuje wielką wytrzymałość w pracy. 
Ileż to zagadnień pie wszorzędnej wa 
gi państwowej musi ten „cudowny 
Gruzin* rozwiązywać! Ileż pracy po 
chłania śięczenie nad raportami gos 
podarczemi i politycznemi! Polityka 
wewnętrzna, rozbudowa gospodarcza, 
polityką zagraniczna, sytuacja na D. 
Wschodzie, utrzymanie w rysach ar- 

  

  

  

   
    

  

   sl 5 

  

     

  

   

Iki z Pai e Śl 
SA PARCZEWSK O ebradu 
Czasewy, postanowił zapr 

   
      

   

  

    

   
plenarne edbyłs 

Tow. Miłośników 
to, Warszawa! 

  

  

— PROJEKT KODEK 
opracowuje Naczelna izba 

wodnią kodeksu jest 
aniu praktyki aj 

moralnym ma by lekar 
go i zdrowie public 

  

   

    

    

     

    
   

    

LEKARSKIEGO) 
Lekarska. Myślą 

ła, że przy wy 

m naka 
dobro cho 

  

    
      

     

  

zne. 

  

ODCZYTY O POLS 
n „Kings Colle 

dziwił — 
X. Adam 
na Polsk 

'blemy ekonomic 
wy — „Literatų 
— „Problemy 
Halecki — „Stosunki angie. : 
braniem: przewodniczyć poseł amgiel- 
$ w Włu wie Max-Muller, G. K 

Chesterton, prof. Barke i in. 

   

  

zagranie: 
„Pro- 

5 aw Bor»- 
Roman D i 

EXE 

15. XI. 
kulturalne” 

      

   

   

    

         

— WYSTAWĘ SAMOCHODÓW] W PARY 
ŻU olwarto dorocznym zwyczajem w „G 

  

        

     

  

   

  

     
   

    

  

Palais“. Od wielk 
i wyścigowych do m: 
bowych wszelkie modele mark, 
Charakterysty t zw. 

i nowych    
tyjów. Jakoby przy w bkościach 
5/4 pracy maszyny idz enie opv- 
ru powietrza, to też drogą obliczeń i dośw 
czenia fabryki starają się nadać wozom linje 
smukłe i płynne. 

     

Wystawa cieszy 
niem. Ludzie niet 
lecz wypyłują i 
wszystko jest jesz. 

ogromnem powodze- 

riedzają i ogladają 
    
   

    

      

— AUTOR HYMD 

     Ws przez na- 
zrich zalecana pieśń, i — na cmentarzu ży- 
dowskim pod Berlinem grobowiec z białeg» 
marmuru z nadpisem: — „b. p. Robert Lin- 
der autor Hymnu Sztandarowego*.. Go 

?! Cofuąć się? Z 6 hymnu? 
oblać kwasem kompromitują 
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— HITLER UCZY SIE TAŃCZYĆ u jed :e 

go z najlepszych baletmistrzów berlińskica. 
tygodniowo kanclerz zgłębia s 

ego przesuwania nóg. Wprawdzie 
terdziestkę bez tej niebezy 

ale lo nie jego win 
zawodowe nie pozwalały 

л lrochę „pos 
wydaw: bale, błyszczeć, 

chco nroże stąd prorokować, 
mie nie będzie, 

— 300 BUTELEK WINA — NAGRODĘ 
LITERACKĄ ufundowano we Francji. Jest 
wiele niesprzedanego wina i jest wielu nio- 
nagrodzonych literatów. Potrzeba: zaś jest 
matką wynalazków... Pierwszym laureatem 
zoslał G. Roupuel za „Historję wsi fransu- 

j'. Podobno spoił winszujących mu przy 
MI. 

  

   

  

   

    

   
    

  

      

  

  

  

           
zaleź Ki 

że wojny w vi 

  

   
   
jaciół „na perłowc 

  

  

Nowoczesne małżeństwo. 

  

Czy może żona uszczęśliwić męża? 
— Oczywiście — nie własna! 

  

mji i włościaństwa, czuwanie nad pra 
womyślnością partyjną komunistów— 
wszystko to skupia w sobie, niby w 
soczewce głowa generalnego sekreta- 
rza partji. Co za nerwy posiadać musi 
ten człowiek! Niedarmo zowie się 
Stalinem. 

Szczególnie dużo uwagi poświęca 
czerwony dyktator zagadnieniu poli- 
tyki zagranicznej. Zwłaszcza w latach 
ostatnich, po zaostrzeniu się stosun 
ków sowiecko-japońskich w związku 
z konfliktem mandźurskim. Caly 
spółczesny kurs polityki zagranicz- 

nej Sowietów ma być dziełem Stali- 
na. Litwinow jest jedynie wykonaw- 
cą. Cała sowiecka pokojowość na Za 
chodzie, wszystkie zachodnie pakiy 
o nieagres zbliżenie z Francją, a 
oddalenie się od Niemiec — wszystko 
to robiło się z woli Stalina. Sowiec 
dyplomaci poczynając od Litwinowa i 
Radka, (kończąc zaś na drugorzed- 
nych różnych połpredach i torgpi 
dach działali i działają w myśl bez- 
pośrednich instrukcyj Stalina. Stalin 

   

  

   
   

  

    

gorączkowo ubezpieczał zachodnie 
tyły Rosji i zwracał ją twarzą ma 
Wschód, gdzie nabrzmiewają wypad- 
ki o światowem znaczeniu. 

Wszystko to wymagało i wymaga 
żmudnej, nieustannej, systematycznej 
pracy, Stalin okazał się nad podziw 
pracowity, 

Przyjaźń z Maksymem Gorkijeni. 
W rzadkich przerwach w pracy od- 
wiedza czerwony dyktator słynnego 
pisarza sowieckiego Maksyma Gorki- 
ja. Ten ostatni jest jednym z bardzo 
nielicznych przyjaciół osobistych Sta 
lina. Nawet ze swymi rodakami-- 
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UŚMIECHY i UŚMIESZKI. 

„Jechał kozak zaporoski, 
po krakowskiej błoni"... 
Korespondent 

    

londyńskiego „Daily Ex- 

zachwycony defiladą dwunastu puł- 

ków naszej kawalerji na uroczystoś 

press“, 

   ch w 

Krakowie, przesłał swemu pismu entuzjastycz 

ne sprawozdanie. 

Imć pan Zagłoba 

lory j 
„miał we zwyczaju ko- 

  

rać rzecz sw ° 1 wówczas ludzie za     
brzuchy się trzymali od śmiechu, to jednak 

co napisał ów londyńczyk zeiką imagi- 

nację przechodzi* t Zagłobę w kozi róg za- 

pedza. 

  

Oto przedstawicielowi „Daily Express” 

Polaków, szczególnie podobał się pułk 
kozaków sowieckich, a chwali również od- 
działy rumuńskie i tureckie. Wszystko to miał 
oglądać własnemi oczami na Błoniach kra- 
kowskich, najbardziej jednak zadziwiła go i 
wzruszyła serdecznoś 

ska 

  

pro 

  

z jaką publiczność po!- 

oklaskiwała owych sowiee- 
kich*. 

„kozaków 

Jak na Anglika, naocznego świadka i ko- 
respondenla pow: 

  

ego dziennika, taki zbiu- 

rek breclhi to nieźle. Wyjątkowy wyczyn 
dziennikarski. 

Niezależnie jednak od tego nie jest ten 
sentyment angielski dla kozaków czemś no- 
wem dla nas. Pamiętamy przecież jak „oklas- 
kiwał* Lloyd George kozaków sowieckich, 
gdy podchodzili pod Warszawę w roku 1920. 

„Mnóstwo zabardzo* — jak mówią czarni 
kozacy angielscy, na dalekich wyspach. 

  

'Głupstwo to wreszcie, ale dla nas nauka 
na przyszł 

  

Mniej polskiej whisky, a więcej „sody 
dawać wyspiarzom przy t. rodzaju okazjach 
gdyż następnym razem napisze taki, że defi- 
ladę prowadził król Jan III, a Marysieńka 
z loży posyłała mu całusy. 

Marsz. Raczkiewicz © swej 
podróży do połudn. Ameryki. 

W.auli kolumnowej USB. mówił 
w niedzielę przed bardzo licznem au- 
dytorjum p. marszałek Senatu Włady 
sław Raczkiewicz o swych wrażeniach 
z podróży do południowej Ameryki, 
dokąd wyjeżdżał jako prezes Rady Or 
sanizacyjnej Polaków zagranicą. DP. 
marszałek zgodził się wygłosić prelek 
cję swą ma prośbę J. M. rektora Stanie 
wieza, głównie dla młodzieży akade- 
miekiej, która też szczelnie zapełniła 
aulę i galerje. Obecni byli pp.: woje- 
woda Jaszczołt, liczni profesorowie U. 
S. B., prorektor prof. Januszkiewicz, 
kurator Szelągowski, prezesi Ralyns- 
ki i Żuchowicz. 

P. marszałka wśród hucznych okla 
sków zebranych, powitał J. M. rektor 
Staniewicz, dziękując za przybycie do 
młodzieży akademickiej, dla której p. 

marszałek tyle pracował i serca któ- 
rej i wdzięczność posiadł na zawsze. 

P. marszałek przedstawił na wst 
pie działalność Rady Organizacyjnej. 
Polaków zagranicą od chwili pierw 
szego, odbytego przed 4 laty w Wa 
szawie zjazdu Polaków z zagranicy 
zapowiedział, że w roku 1934 zbierze 
się drugi zjazd połączony ze zlotem 
polskiej młodzieży żyjącej zagranicą. 

W pięknem przemówieniu przeds- 
tawił prelegent zkolei dzieje powsta- 
nia wychodźtwa naszego do Ameryki 
Południowej i dał wyczerpujący obraz 
życia naszych kolonistów w Brazylji, 
Argentynie i Urugwaju, na podstawie 
własnych obserwacyj w czasie zwie- 
dzania tych krajów. 

„‚ Przemówienie swe 
marszałek wezwaniem, 
do młodzieży, aby nawią jak nąj- 
žywszy konlakt z mtodziežą polską 
zamorską i starala się poznać warun- 
ki jej życia i bytu. Kontakt ten będzie 
nietylko związkiem kulturalnym, lecz 
będzie miał w przyszłości dla państ- 
wa polskiego ogromne znaczenie gos 
podarcze, przedewszystkiem na polu 
wymiany towarów między naszemi ko 
lonjami, a Polską. 

Za niezwykle interesującą preleke 
ję podziękowiano p. marszałkowi gdy 
skończył gromikiemi oklaskami. 

Gruzinami niezbyt się Stalin przyjaź- 
ni, W każdym razie, przyjaźń Stalina 
z Gorkijem stanowi ciekawy przykład 

iż dwóch ludzi odmiennego ty- 
pu: jjeka czynu i człowieka my. 
Śli, działacza i literata. Obaj spędzają 
nieraz wieczory na „zaduszewnych”* 
pogawędkach. Prawdopodobnie roz- 
mawiają o Įkomuntistyczinych idea- 

"łach. A może Stalin zrzuca tu tę co- 
dzienną maskę j rozmawia z pisa- 
rzem o niebieskich migdałach? Taka 
reakcja [po wyczenpującej pracy nie 
byłaby osobliwą. Sąd jednak na- 
leży, że nawet u Gorkija Stalin żad- 
nej maski nie zrzuca, a pozostaje so- 
bą t. zn. bojownikiem komunizmu. 
Gdy się patrzy na podobiznę dykta- 
tora, na to silnie sklepione nad gę- 
stemi brwiami niskie czoło i na tę 
silnie rozwinętą dolną część twarzy 
— to odmosi się raczej wrażenie, że 
ten człowiek nawet w wolnych chwi- 
lach, nawet w swobodnej atmo: 
rze nie (potrafi być przeskakującym 
z tematu na temat motylkiem. Pozo- 
staje raczej sobą — silnym, wytrwa - 
łym wołem, chodzącym cierpliwie w 
kieracie codziennej pracy. Bez polo- 
tu, bez fantazji — silny, praktyczny, 
wolno myślący Gruzin. 

Czasem u Gorkija zbiera się zau- 
fane kółko literatów sowieckich. 
Wtedy Stalin sili się na rozmówno 
i uprzejmość. Dolewa własnoręcznie 
'wina biesiadnikom i wypytuje o róż- 
ne sprawy, najczęścej osobiste. Za- 
krawa to często na „niewinne* śledz- 
two. Oczywiście niezbyt to zachęca 
literatów sowiedkich |do wynurzeń. 

Rola zmarłej Żony. Zmarła nie- 
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Kalinowski (Ognisko K. P. W.) pokonał Klebera 

KURAS B R ML AB SN Sal 

KURJER SPORTOWY 
Za tydzień decydujący mecz z Polonią. W. GiM. 

Wypadek z Ali Bohdanowiczem. 
Przekonaliśmy się wczoraj jeszcze 

Taz, że sport motocyklowy w Wilnie 
cieszy się ogromnem powodzeniem, i 
że ma przed sobą wielką przyszłość. 

__ Zainicjowane przez WTC i M. wy 
Ścigi motocyklowe na torze Ośrodka 
WF. wzbudziły duże zaciekawienie, a 
Piękna i nadzwyczaj emocjonująca 
Walka sportowa dzielnych motocykli 
stów rozpalała zainteresowanie wyści- 
sami, 

Trzeba tylko poprawić nieco tor 
Wyścigowy, a w wprzyszłości wyścigi 
będą głównemi atrakcjami sportów 
leinich, 

Wilno posiada już dzisiej szereg 
uzdolnionych kierowieów, którzy ma- 

Jąc odpowiednie motocyk]e i pewien 

trening mogliby zwyciężać na torach 

innych miast. Przecież tacy jak: Kali 
howski i Kleber są asami w tej gałę- 

21 sportu, a wiedzieć trzeba, iż sport 
motocyklowy wymaga zimnej krwi ! 

Odwagi, która prowadzi do zwyc 
wa. 

Wyścigi motocyklowe śc 

  

ięst- 

      

zają na 

  

Wszystkich torach świata tysiące wi 
dzów. W, ścigi motocyklowe są pełne     
€mocyj sportowych: Na wyścigi molo 

<yklowe idzie się jak na mecz bokser: 
1z pragnieniem doznania silnych 

Wrażeń. Wrażenia są rzeczywiście sil 
ne, : 

, Maszyny warczą rozpaczliwie. Na 
Wirażach jęczą niemiłosiernie. Pęd jest 
Szalony, a emocja więcej niż ogromna 

Są również i wypadki. Niestety, a 
lė są. Wypadki te są jedynym bodaj 
Minusem wyścigów, ale, mój Boże, 
Sdzie ich niema. 

Wczoraj właśnie w czasie pierw- 
Szego już przedbiegu publiczność 2. 
elekt yzowana została nieszczęśliwymi 

Wyścigiem Bohdamowicza, kt. wpadł 
Na wiraż, przewrócił się, potłukł gło- 
wę i zamał rękę w łokciu. Stan zdro 
Wia Bohdanowicza nie budzi jednak 
Poważniejszych obaw. Zapewne w ro 

u następnym zobaczymy go jeszcze 
Nieraz na torze. : 

    

„Wyścigi byv rzeczywiście emocjo 
altjące, a swoim nastrojem przypomi- 
bały a raczej unosiły wyobraźnią za- 
> nicę tam gdzie się odbywają stale 
„JŚcigi o wielkie stawki mistrzostwa 

lata, względnie mistrzostwa posz- 
zególnych miast. Weźmy tutaj Fran 

“lt Szwajearję Włochy Belgję czy cho 
€iażhy Niemcy. " 

Połóżmy jednak kres naszej wve- 
źni. Przenieśmy sie zpowrotem na 

lóromont. 
„ Przedbiegi mają się już ku końco- 

Wi. Startują. Rabinowicz Kleber, Baas 
ilatowski i inni. 
Zą chwilę odbędzię się zapowiadany 

g. o pojedynek między Kalinows- 
Mm. a Kleberem. 

„_ Kalinowski jedzie na starym kleko 
“ie „Excelsiorze“. Kleber zaś startu- 
Je na półwyścigówce BSA. 

i i 
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Kompletna beletrystyka do o 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 

  

  

Dra 

  

   
   

   

   

  

   
    
    Czynna od godz. 1 |-ej do !B-ej. 

Warunki przystępne. 

Szanse są nierówine, ale jak tani 
będzie, to zaraz zobaczymy. 

Zawodnicy jadą na start, Stają spo 

kojnie. Pojechali. 
Warkot motorów jest przeraźliwy 

Motocykliści pochylają się nad swemi 
maszynami. 

Wyścig zostaje jednak przerwany. 
Kalinowskiemu zabrakło oliwy: Zje- 
chał on sobie z toru by wlać „filiżane 
czkę* oliwy i jeszcze raz startować. 

Na dobry porządz 
mógł nie jechać, ale ambicja i sporto- 
we nasławienie tego sympatycznego 
zawodnilka pcha go na maszynę. Znów 
warkot, znów walka. Ale oto Kalinow 
skiemu znów coś się psuje i znów 

przerywa on bieg. 

Dopiero w trzecim wyścigu idzie 
stko normalnie. 

  

  

to Kleber 
  

  

Ws 

  

Zażarta walka na torze pozostawia 
niezatarte wrażenie. 

Chwilmi zdaje sie że zkończy się 
jakiemś okropnem nieszczęściem. 
Ale wszystko jest w porządku. 

Motocykliści jadą, a raczej przela 
tują 8 okrążeń, Pozostają jeszcze dwa 

okrążenia. 
Mijają szybko sekundy i wyścig 

skończony. Zwyciężył Jerzy Kalinow 
ski (Ognisko KPW.), który jest moral 
nym mistrzem motocyklistów wileńs 
kich. Czas jego na 10 okrążeń 3 min- 
42,2 sek. jest doskonały. Drugie miej 
sce zajął zmęczony przedbiegami Kle 
ber (WTC i M) 3 min. 47,3 sek. 

Pisząc o wyścigach trzeba wspom 
nieč o publiczności, która musi jed- 
nak koniecznie podporządkowywać 
się prośbom organizatorów którzy mu 

szą dbać o porządek na boisku, bo ina 
czej mogą być bardzo przykre wypad 
ki. 

Organizacja, poza 
ciągnięciami sprawna. 

małemi niedo- 

Zbratanie bałkańskie pod sztandarami serrtu. 

  

Doniedawna jeszcze powaśnione narody 
bałkańskie bratają się pod sztandarami spor 
tu! — Charakterystyczne to zdjęcie przedsta 
wia chorążych sześciu reprezentacyj państwo 

wych, przyjmujących udział w tegorocznyca 
Igrzyskach Bałkańskich w chwili, gdy po 

    

   

    

1 dłoni Ślu- 
i braterstwo 

defilašzie w serdecznym 
bują sobie nawzajem pr 
na polu sportowem. 

  

Od lewej: Albańczyk, Bulgar, Jugosłowia- 
nin, Grek, Turek i Rumun. 

Przykre zajście w czasie rozgrywek 
szkolnych. 

  

W dniu wczorajszym odbyło się 
rozgrywki towarzyskie szkół średnich 
w siatkówce i koszykówce zorganizo 
wane przez „Zygmumciaków*. W roz 
grywkach wzięły udział najlepsze zes 
poły szkół średnich Wilna i gimn. im. 
św. Kazimierza z Nowej Wilejki. 

Zawody rozpoczęły się o godzinie 
12 w południe, czyli z godzinnem opó 
źnieniem,, co złożyć należy na kar 
ziej organizacji „Zygmunciaków* któ 
rym nie chodziło o szybkie rozegra 
nie tych spotkań. Pierwsze spotkanie 
nastąpiło między gimnazjum Słowac 
kiego a drużyną gimnazjum św. Kazi 
mierza z Nowej Wilejki i dało wynik 
2:0 (15:9; 16:14). 

Następne spotkanie w siatkówce 
przypadło dwóm najsilniejszym zespo 
łom szkół średnich, a mianowicie Se- 
minarjum Nauczycielskiego i gimn. Z 
Augusta. Obie drużyny wystąpiły w 
najsilniejszych swych składach- 

Skład seminarjum: Butkiew 
Błażewicz, Kniaź, Maciulewicz, Pio- 
trowski i Skrakowiski, 

Skład drużyny ginmnazjum Z. Au- 
gusta: Amelczenko, Jankowski, Pusz- 
karzewicz, Sank, Skudkiewicz i Wie- 
romiej. Na gwizd sędziego na boisko 

   

  

dawno żoma Stalina (z domu Aliluje- 
Wa) odegrywała ponoć w życiu dyk- 

ora niepoślednią rolę. Jeszcze 

p:     

  

jaźń i robota partyjna. W cięż- 

ch ehwilach walki z caratem mło 
dziutka Nadzieja Aliłujewa dopoma- 
$ałą Stalinowi moralnie i materjalnie 

ko łącznik rewolucjonistów oddawa 
a nieraz |przyszła żona dyktatora 
Wielkie usługi. Słowem, między Sta- 

inem a młodą rewolucjonistką na- 

MWazalą się żywa nić s „mpatji, która 

Tychło przeszia w miłość, Mieli prze- 
Cież ze sobą tak wiele wspólnego: 
Narodowość, ideały rewolucyjne, ro- 

ЗОа partyjna, walka. Dužo jednak 

dit jeszcze ulpłylnęlo, zanim dwoje 
Gruzinów połączyło się węzłem mał- 

zeńskim. Stało się to dopiero na krót 
KO przed „/miejrcią Lenina. Między 
talimem a Trockim toczyła się wte- 

y głucha, podziemna wałka o wpły 
Wy. Walka skończyła się, jak wiado- 
mo, zwycięstwem „cudownego Gru- 

zina* a wygnaniem Trockiego, przy- 

<zem żona Stalina miała walnie 
przyczynić się do tego zwycięstwa, 

powodując w zręczny sposób zagi- 
ięcie przedśmiertnego listu Lenina, 
aw którym zalecał on usunięcie Sta. 

iną ze stanowiska generalnego sek- 

Tetarza centralnego komitetu partji. 

Wobec tych, wszystkich usług i 
Całego, bezgranicznego poświęcenia 

Się mężowi. nie należy się dziwić, 

Vł to wpływ raczej dodatni, niż 
reg Stalinowa-Alilujewa wstawi 

s się podobno niejednokrotnie za 

  

     
  

          

3 Ж.КЗХШ'Юаті polityczymi i mitygowa- 
krwiożercze zapędy G. P. U. 

ed ślubem łączyła ich dlugoleinia | 

Pozatem — rzecz bardzo charak- 
terystyczna dła psychiki kobiecej-— 
żona Stalina, mimo swych rewolu- 
cyjnych przekonań i całego sowiec- 
kiego nastawienia ateistycznego, by- 
ła religijną. W ciężkich chwlach ży 
ca szukała podobno pociechy w mo- 
dlitwie. Nad łóżkiem jej wisiał po- 
dobno stale obraz Malki Boskiej z 
gorejącą lampką: Ciekawe, jak się 
do tego wszystkiego odnosił Stalin. 
Zapewne pokpiwał sobie z nabożno- 

ści towarzyszki Ž ё 

Przed (paru laty Stalina Aliłuje- 
wa nagle zgasła, Śmierć jej otoczona 
jest pewną tajemnicą. Mówiono, że 
żona dyktatora została olruta: W 
kim jednak celu? Komu mogła 

waądzać ta cicha kobieta, o pięknych. 
czarnych, kaukaskich oczach i gład- 
ko, bezpretensjonalnie zaczesanych 
włosach? Raczej należy przypusz- 
czać, że zmarła na suchotv galopu- 

  

  

jące. Gruzinki — i wogóle kobiety 
wschodu — źle znoszą ostry klimat 
kontynentalny. 

Pan i władca miljenów. Stalin 
pozostał sam. Zamknięty w swym 
gabinecie na szóstem piętrze ogrom- 
nego gmachu Centr. Komitetu Partji 
Kom. rozstrzyga losy miljonów lu- 
dzi. Buduje nowe państwo komum- 
styczne. Przeprowadza kolosalny 
eksperyment socjologiczny. Pan i 
władca szóstej części kuli ziemskiej 
—czerwony dyktator Stalin. New. 

—0:— 

" dziując 

" wołało ckrzyki 

  

wchodzą obie drużyny i rozpoczynają 
zaciętą walkę. Gra obfitowała w sze- 
reg emocyj i naprawdę stała na wyso- 
kim poziomie, którego dawno nie oglą 
daliśmy w Wilnie; szkoda jednak, że 
sędzia p. prof. Matowski nie odpowia- 

dał warunkom dobrego sędziego, sę- 
poniżej krytyki i wyraźnie 

sprzyjając „Zygmunciakom*, co wy- 
oburzenia ze strony 

widzów. Niezdecydowanie sędziego i 
słuchanie rad osób postronnych, sto- 
jących obok, obniżyło autorytet sę 
dziowski i stało się powodem szeregu 
nieprozumień między graczami na bo 
isku. 

Pierwiszą partję po zaciętej walce 
wygrywa zdecydowanie seminarjum 
(w stosunku 15:8). 

  

   

Druga partja, dzięki osobistej sym 
patji sędziago do „Zygmunciaków'* da 
ła wynik 15:8 na korzyść gimn. Zyg- 
munta Augusta. Trzecia partja, która 
miała zdecydowć o zwycięstwie jedne 

go z zespołów nie zostła dokończona, 
pomimo przewagi seminarjum, które 
prowadziło 14:10, wskutek opuszeze- 
nia boiska przez seminarzystów, cze- 
go przyczyną było faworyzowanie 
gimnazistów przez sędziego. Dziwi 
nas brak objektywnego traktowania 
obu drużyn przez sędziego, tembar- 
dziej — fachowego wychowawcę spor 

towego młodzieży, jakim był sędzia, 

Dziwi nas również, dlaczego panu 
je taki antagonizm między szkołami 
zawodowemi, a gimnazjami, czego do 
wodem były nieporozumienia wywoła 
ne przez organizatorów rozgrywek w 

stosunku dg gości (seminarzystów) 
Po opuszczeniu boiska przez semina- 
rzystów, jeden z uczniów gimnazjum 
Z. Augusta, niejaki Puzyrkiewiez z 
klasy 8, wyładował swe bokserskie 
zdolności na prezesie Bratniej Pomo- 

cy przy seminarjum W. Kozłowskim, 

który wyszedł z szatni z rozbitą gło- 

wą. 
Ciekawi nas, jak się ustosunkują 

do tej sprawy władze szkolne i w jaki 
sposób zareagują na ten wypadek, 
gdyż podobne zajście nie przynosi 
chluby sportowi młodzieży szkolnej. 

Na marginesie tego sprawozdania 
apelujemy do władz szkolnych oy 
wreszcie wzięły w nieco troskliwszą 
opiekę piękne życie sportowe młodzie 

ży szkolnej. 

  

GAAAAŁAŁAAAAŁAŁAAAAAAA 

Klub „Ognisko“ 
Nowogródek, ul. Bazyljańska i 

wydaje doskonałe śniadania, obiady į 

i kolacje. Kuchnia prowadzona pod 
kierownictwem specjalnego kuchmi- 
strza,, byłego pracownika firmy „Ra- 
dzymiński—Tomaszewski* w Lublinie 
Bufet zaopatrzony obficie w pierw- 

szorzędne napoje i zakąski. 4 
W kawiarni doskonała orkiestra į 

koncertowa. 
CENY DOSTĘPNE. 3 
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Nerwy nasze przez dwa tygodnie 
zdawały egzamin sportowy. Mieliśmy 

moc mieoczekiwanych wrażeń, ale 
w tko jakoś szczęśliwie przeszło 
i teraz mamy przed sobą dwa finało 
we decydujące mecze piłkarskie o 

wejście do Ligi. 
W niedzielę 29 hm- gościć u nas 

będzie Polonia z Warszawy, a potem 

na 5 listopada my pojedziemy greinja 
Inie by przyglądać się grze WKS 

Pierwszy mecz z Polonią da nan 

już pewien materjał porównawczy. 
Będzie można śmiało mówić g szan- 

sach które są wielkie. Polonia jest 0- 
becnie jakoby w słabej formie, a prze 
grana jej 4;3 z podrzędną drużyną Ma 
kabi krakowskiej nasuwa pewne za- 
strzeżenia. 

„Lekceważyć nigdy jednak nie nale 

   

    

   
  

ży, a mecz niedzielny stanie się niewą 
ipliwie kulminacyjnym punktem roz 
grywek o wejście do Ligi. 

Wilno jeżeli wygra u siebie na boi 
sku z Polonią, w Warszawie będzie 
mogło remisować by wejść do Ligi. 

Jeżeli zaś, co nie daj Boże, przegra 
niy, z Polonią, wówczas walczyć j 
cze będziemy z najsłabszą drużyną li 
gową i jeżeli ją pokonamy, to również 
znajdzie się dla nas miejsce w Lidze. 

Zespół MW. K. S. trenuje obecnie 3 
razy tygodniowo. Szkoda, że grać nie 

będzie mógł Browko, który ma rozbi 
tą nogę. Zbroja obecnie wraca już do 
zdrowia, ale chodzi jeszcze podwiąza 
ny (dziąsła). Drużyna wystąpi chyba 

w pełnym składzie, za wyjątkiem 
Browki i, miejmy nadzieję, wygra z 

Polonią. 

    

    

     

Na froncie sensacyj Ligowych. 
Rozgrywki ligowe dobiegają już 

końca. Za kilka tygodni będziemy mie    
li jaż nowego mistrza: 

Wczoraj w doskonałej formie był 
„Ruch“ który pokonał Ł, K. S. 4:0. 
Mecz bardzo ciekawy, gra żywa. 

Warszawianka pokonała z tru- 

dem 22 |p. p: Mecz zakończył się wyni 
kiem 2:i (1:1). Bramki zdobyli: Ru- 
sinek, Bielewicz i Piliszek. 

Garbarnia po brutalnej grze zeszła 
z boiska zwycięsko, pokonywując 

  

Czarnych 4:2. l 
Największą sensacją jest remis 

Cracovii z Wisłą 1:1. Przecież Wisła 
miała 100 procent szans do zdobyci 
mistrzostwa, a ostatnio drużynie tej 

jakoś nie powodzi się. 
Występ niemieckiej drużyny — 

Blauweiss w Poznaniu zakończył się 

    

remisem 5:5, Przeciwnikiem była 

Warta. 
Na czele tabeli kroczy obecnie 

Ruch, Wisła i Pogoń. 

Ognisko K. P W. zwyciężyło w piłce nożnej. 
Piłkarze Ogniska KPW. sprawi 

li nam wczoraj miłą miespodzian 
zwyciężając 'w jesiennym turnieju 

szóstkowym Makabi. 

  

Ognisko pokonało w finałowytu 
meczu zespół Makabi 2:0. 

Bramki zdobyli: Okułowicz i Kry 

wul. 

Gra malo ciekawa. 
W ogólnej więc puktacji pierwsze 

miejsce zdobyło Ognisko KPW. 2-gie 
Makabi, 3 — ŻAKS 4 Drukarz. 

Piłkarze WKS-u w turniej 
działu nie brali gdyż mieli walczyć 9 

wejście do Ligi w 7-minutowej dogry 

wce z Naprzodem, która to dogrywka 

jak wiemy została odwołana. 

  

Po meczu bokserskim. 
Mieliśmy ciekawy wewnętrzny mecz bok- 

serski o drużynowe mistrzost Wilna. 

Wilno zdobyło się nareszcie na dwa klu- 

by bokserskie, które, mówiąc szczerze, SĄ 

sobie równe, a potwierdza to chociażby wv 
mik 9:7 z uwzgłędnieniem że dwa zwycię 

punkty zostały przez KPW. zdobyte w 

kowerem. 

Słów kilka nap 
nych pięściarzach. 

Mam prz bą pięknie drukowany pro: 

gram meczu, a więc zacznijmy od początk :. 

Bagiński (WKS). walczyć nie mógł, czy 

nie chciał, to jż jego własna i klubu sprawa. 

Wid go jednak w meczu z Grodnem po: 

wiedzieć możemy Śmiało, iż poprawił 
znacznie: musi jednak więcej walczyć. 

Kientler (Ognisko KPW.) jesi starym zna- 

jomym. Ma przyszłość przed sobą. Zwyciężył 

bez walki. Poczekajmy więc na ocenę do 

pierwszego jego występu Z przeciwnikiem. 

„Zyk* (WKS). walczył w tym sezonie tyl- 

ko jeden raz. Mam wrażenie że Wilno w ko- 

guciej lepszego nie będzie miało boksera. 

Sudzlewski (Ognisko KPW). nie walczył. 
Miał nadwagę. Trenuje dość dużo. 

Łukmin (WKS). ma swoje lepsze i gorsze 

Čni. Naogół poprawia się stale. użo i za 

niskie ma uniki. Musi wzmocnić siłę swych 

ciosów. С 

Kieler (Ognisko KPW.) jest doskonałym 

materjaiem ma  pierwszorzędnego boksera. 

Brak mu jednak techniki i tak zwanego szli 

lu bokserskiego. Czas i walki swoje zrobią. 

Kompowski (WKS.). jest doskonałym te 

nikiem (ma się rozumieć doskonałym w Ww 

nie). Walczy z myślą i robi miłe wrażenie, 

Stwarza typową walkę na punkty. Brak mu 

jednak serji ataków. 

Znamierowski (Ognisko KPW.) ma wspa 

niałe warunki fizyczne. Ma za sobą 'treniny, 

ale walczy chaotycznie i w czasie akcji ro: 

ażenie, że się bawi, a okazuje się, ze 

ać każda 

     
  

    

   

  

а 

    6 chcę 0 poszezegol- 

  

    

    

   

  

    

  

   

    

   

  

     
    przegrywa. Trzeba umieć wykorzyst 

sekundę rundy. 

Hryńcewicz (WKS.) jest 
pięściarzem. Walczy już w pó 

rutynowany ni 
edniej, a kar 

  

  jerę swoją rozpoczął tak niedawno od Ко- 

guciej. Jest nadzwyczaj wytrzymały Ostat:      

nio robił wrażenie, że mało trenował. W ro- 

  

IKulturę mu ą naszego społeczeństwa 

jeśli, zagadnienie jej ujmiemy szeroko, trz 

ako fokstrotowo-tangową. W 

wysłuchać jednej tylko skrzynki 

mej radjowej p. Hulewicza, 

      
starczy 
koresponden 
eby całi owicie dojść do takiego wniosku. 

Ileż tam pretensyj o nadmiar muzyki ее 

kiej*, o brak tang i fokstrotów. „Serce w 

rozterce i poniewierce* i temu podobne ckli- 

    

rzydliwstwa, albo różne hałaśliwe , 

yojki* etc. cieszące się nieustającem po 

dzeniem i każdy sobotni „koncert życzeń” 

jest niemi przepełniony. Chopin?  Beetho. 

ven? Mozart? Bach? Ja zczególny amator 

„znawca* muzyki i fokstrotowy meloman 

okolic dworca mówi: nudna, burżujska mu- 

zyka. Rzecz osobliwa — odpiera dyr. Hule. 

wicz — bo na wschód od nas, gdzie jest mo- 

nopol na antyburżujskość, właśnie muzysą 

burżujską nazwano tanga i foksy. Surowo 61 

zakazane zarówno te tańce jak i muzyka do 

nich. W repertuarze muzycznym moskiew. 

Aadja dominują Chopin, Beethoven i 
y wielkiej, klasycznej muzyki. Po 

całej Rosji prowadzona jest energiczna ak 
cja propagandowa przez popularne kon 

y, nietylko za pośrednictwem radja, ale i 

bezpośrednio, Popularne nie przez bałałajki 

i romanse a la Wertyński, ale przez udostęp 
nianie ich jaknajwiększej ilości słuchaczów. 
choćby nie wszyscy, nie wszystko z nich 
zrozumieli. 

Wiielka muzyka bowiem ma tę zasadni: 
czą, charakterystyczną cechę, że wsłuchi 

1е się w nią każe coraz więcej rozmiłowy- 

wać się w miej, przynosi słuchaczowi coraż 
to inne odkrycia. Natomiast zwykły jazzo- 
wy repentuar, wspomniane fokstroty i tangu, 
brzydną niezwłocznie jeśli się ciągle je sta 

cha. Wiedzą coś o tem radjosłuchacze i ni 
potrzeba większej, muzycznej wrażliwości, 
aby się o tem przekonać. 

Zasługi radja dla podniesienia kultury 
muzycznej są ogromne. Znam b. wielu ludz:, 
którgy swój smak muzyczny nieporównanie 
podnieśli dzięki radju. Sami o tem mówią, 
że odkryli dla siebie w dziedzinie muzycznej 
zupełnie nowe światy. Ale radjo jest tu z. na- 

tury rzeczy, dosyć ograniczone w swoici: 

     

     

  

   

      

  

     

    

   

  

ku ubiegłym walczył lepiej. 
Matiuków (Ognisko KPW.) walczy 

mitywnie. Ciosy ma silne, ale nie umie i 

wykorzystać. Brak mu orjentacji, a moc 

serca do walki na całego. Niepotrzebnie ro- 

bi przer czekając zanim przęciwnik nie 

odpocznie. Po usunięciu tych błędów boksec 
ten może zrobić piękną karjerę. 

Wejikiewicz (WKS.) jest bożyszczem ria 

gu wileńskiego. Wialczy gentelmeńsko, a jak 

czasami spadnie na niego jakoś cios, to bar 

dzo się dziwi. Jurek naogół nieco się po- 

prawił. Zaczyna atakować. Musi Wojtki 

wicz wykorzystywać nietylko ostatnią run- 

dę, ale i pierwszą. Trzeba trenować by w 
e* wytrzymać wszystkie rundy. Wale 

pięknie. Jest w dalszym ciągw naszą nadzi 

ją i ulubieńcem publiczności, która zaczęła 
w roku ubiegłym tracić do niego zaufanie. 

Peliksza (Ognisko KPW.) jest pięknie bu 

dowanym chłopcem. Ma silne ręce i nogi, 
ale z techniką słabo i jakoś nie może rozwi- 
nąć swych umiejętm 'Poliksza musi słu- 

chać, co mu mówią starsi jego koledzy, 

pod okiem Mironowskiego musi być z niego 
pierwszorzędny bokser. Pracować į 8 
nad szybkoš 

Sadowski (WKS.) jest niestety, jak mi 
się to wydaje, za stary na zawodnika. Wy- 
grywać może tylko techniką, ale techniki mu 
właśnie brak. Idąc do walki otwartej zawsze 
będzie przegrywał z nieco silniejszymi fizv- 
cznie do siebie. 

Zawadzki (Ognisko KPW.) jest obiecują- 
cym pięściarzem. Walczył ładnie z Sadow- 
skim, którego zupełnie wykończył. Brak mu 
szybkości i seryjności ataków. 

Mniej więcej na tych pięściarzach koń 
ista czynnych zawodników. Są oczy 

cie zapasowi, ale o nich narazie pisać sie 
będziemy. Pominąć jednak nie można Pil 
nika, który jeżeli uzyska zwolnienie z Wa.- 
szawskiej Makabi, będzie podporą naszej 
drużyny. 

"Wilno ma więc w tym roku piękną re- 
prezentację, a i wybierać jest z kogo. Cieka- 
wi jesteśmy jaki osiągniemy wyniki z druży- 
nami innych miast. 

Dodać do tego jeszcze 'trzeba, iż WKS. 

trenuje plut. Sadowski, a Ognisko KPW. Mi- 

romowski. 
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ODPRAWA KIEROWNIKÓW SPOR- 
TOWYCH K. P. W. 

W sali konferencyjnej Ogni 
KPW. pod przewodnictwem pix. TF. 

  

Scheybala odbyła się konferencja 
wszystkieh kierowników sekcyj spor 

towych. 
Omówiono szereg aktualnych, i 

związanych z nadchodzącym sezonem 

sportów zimowych. 
Ułożono między innemi ćwiezenia 

gimnastyczne w sali. 

Ćwiczenia te obywać się będą w 
następujących grupach: sucha zapra- 
wa narciarska w poniedziatki i czwaz 
tki od 17 do 19. 

Boks — poniedziałki i czwartki od 
19 do 21. 

Hokej — wtorki i piątki od 17 45 
19, a ciężka atletyka od 19 do 21. 

W środy trenuje od 17,30 do 19,30 
grupa pań: 

Gry sportowe trenują w środy i so 
boty od 17,30 do 20. 

Piłkarze zaś — we środy i soboly 
od 19,30 do 22. 

Treningi narciarzy prowadzić bę 
dą p. Nowicki razem z p. Wiro-Kiro; 

hokej — p. Wiro-Kiro; boks — p. Mi 
ronowski, piłkę nożną p. Mikołajew; 
gry sportowe p. Żamejć; grupę pań — 
p. Nowicki i atletów p: Szyłański. 

    

FINAŁ SEZONU LEKKOATLE 
CZNEGO. 

Wczoraj mieliśmy na Pióromoncie ostał= 
ni akord sezonu lekkoatletycznego. 

Uzyskane jak na chłód wyniki są całkiem 
niezłe. Oto one: 100 mir. 1) Wieczorek 11,9 
2) Smorgoński, 3) Słonimez sk 1) Fie- 
doruk 39,11, 2) Wieczorek 37,85, 3) Molicki 
32,08. Tyczka 1) Wieczorek 3,20 2) Fiedoruk 
2.90. Wzwyż 1) Molitki 165, 2) Wieczorek 
160, 3) Fiedoruk 150. Kułą 1) Fiedoruk 13.12, 
2) Molicki 12. 3) Wieczorek 11.06. 

Szkoda wielka, że na starcie zgromadziło 
się kilku tylko zawodników, którzy do końca 

wytrwali ma boisku. 

MIEJSKI KOMITET WF OBRADUJE 

Po dłuższej, letniej przerwie Miejski Ko- 
mitet WIF. zabiera się znów do pracy orga- 
nizacyjnej, kierując akcjami sportu wileń- 

skiego. 
Dziś o godz. 18 w Magistracie odbędzie 

się posiedzenie wydziału wykonawczego, a 
wkrótce zwołane zapewne będzie zebranie 
ogólne. 

Miejski Komitet WF. w swym nowya 
składzie pracuje sprawnie i ma cały szereg 
realnych projektów na najbliższą przyszło 

E, LOREK PRYJECHAŁ DO WILNA. 

Narciarze Ogniska KIPW. mieć będą w 
tym roku trenera sprowadzonego specjalnie 
1 Zakopanego. 

Kierownictwo klubu postanowiło sprowa- 
dzić Eugenjusza Lorka, który jest doskona- 
łym skoczkiem i biegaczem. k 

Ostatnio Lorek trafił do grupy „olimpij 
czyków*, która trenuje w Zakopanem. 

Trener przyjedzie w ostatnich dniach 

grudnia. Trenować będzie przeszło miesiąc 

Sądzimy iż z treningów tych narciarze na 
si sporo skorzystają i poziom znacznie się 
podniesie. 

Jeżeli dojdzie do skutku projekiowana 

gremjalnie wycieczka narciarzy Ogniska w 
góry na święła B. N. to w takim razie Lo- 
rek treningi odrazu obejmie na tej wycie:z- 
ce. 

Mając na względzie, iż poza treningami 
narciarzy Ogniska Lorek będzie miał nieso_ 
czasu, inne kluby również będą mogły sko- 
rzystać z jego doświadczeń, ale tylko po 
uprzedniem porozumieniu się z kierownict- 
wem sekcji narciarskiej Ogniska KPW. 

POZOSTAJE W ŁO- 
DZI. 

BRNO, (Pat). Międzynarodowy mecz bok 
serski Łódź—Brne © puhar Rady miasta 
Berna, zakończył się wynikiem remisowym 
8:8. 

Łodzianie walezyli bardzo ambitnie, i gdy 
by nie nieostrożny cios Garncarka, odnieśli- 
by zwycięstwo. Puhar na najbliższy rok za: 
trzymuje jednak Łódź, zgodnie z regulami- 
nem, który przewiduje, że odebranie puharu 

może nastąpić jedynie przez pokonanie prze 

  

     

        

   

  

PUHAR BRNA 

„ciwnika. 

EREETTTREWOR WEED DEO Z YARO PEREZ CARO O SRLOZSO AA. PEER REDCK 

O podniesienie kultury muzycznej 
społeczeństwa. 

możliwościach. Nie można zamieniać go w 
konserwatorjum. Reszty dopełnić musi saia 
odczytowa, jeśli o bardziej ogólne działan:e 
chodzi. 

Dlatego też właśnie trzeba powitać za- 
łożenie przez Radę Wil. Zw. Art. Studjum 
Muzycznego. Złożą się na nie jak plakat 
opiewa „wykłady literatury muzycznej, 
historji harmonji oraz harmonji i orkiestra 
cji nowoczesnej, ilustrowane przykładami z 
płyt gramofonowych*. Nawiasem należy do 
dać płyt najlepszych i przy pomocy elektrycz 
mego adaptera, co zapewnia nieskalanie 
brzmienie demonstrowanych utworów. 

Studjum dzieli się na dwie grupy 
mogą wzajemnie przenikać się, za 
wiadomości słuchaczów. Pierwsza jest bar- 

dziej popularna i obejmuje literaturę mu 

zyczną. Pierwszy jej odczyt odbył się 

7 b.m. na L. „IX Symfonja Beethovena Wzo- 

rem symfonij XIX stulecia*, Następne były 
kolejno, co sobotę o g. 18: „Tęsknota roman 
tyzmu. Dramat muzyczny”, „Nowy styl for- 
tepianowy w muzyce Chopina. 

Ten ostatnio szczególnie był ciekawy ze 
wzgledū na osobę naszego wielkiego mistrza. 
P. Szeligowski iprzedstawiał w tej prele 
cji jakim rewelatorem był Chopin w muzyce 
fortepianowej, jaką epokę w dziedzinie tej 

  

   

      

    

  

   

    

stworzył. Mlustrował prelegent swój odczyt 
ciowo, ułamkami wy 

zaś z plyt. 
eliudami Chopina, czę: 
konując je sam, częściowo 

Dalsze odczyty będą „Kwartety Be- 

ethovena testamentem muzyki kameralnej 
„Poemat symfoniczny. najsilniejszym wyr 
zem romantyzmu”, „Ideal wirtuozostwa: kon 
cert instrumentalny* i inne. W grupie II znaj 
dą się 'w środy godz. 18—19, „Harmonja no 
woczesna”, soboty g. 17—18 — „Orkiestracja 
mowoczėsna“, oraz środy g. 17—18 — „Hi- 
storja harmonji*. 

Wykładowcą jest p. Tadeusz Szeligowski, 
znany dobrze Wilnu, utalentowany kompo 
zytor i muzykolog, który po swoich pacy: 
skich studjach osiadł znów w Wilnie. Mówi 
żywo, plastycznie, używając bardzo dobrych 

porównań i zestawień. 
R. W. Z. A. organizując zarówno te wy- 

  

RADJO 
NO. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 23 paździepnika x b. 

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien 
nik. poranny. Muzyka. Chwilka gosp. dom. 
11.30: Przegląd (prasy. Wiad. o eksporcie. 
Czas. Muzyka. Dziennik połudn. Kom. me- 
teor. Muzyka. 15.25: Program dzienny. 15.30: 
Giełda roln. 15.40: Popularna muzyka orga- 
mowa (płyty). 16.00. Pogadanka LOPP. 16.10: 
Koncert dla młodzieży (płyty). 16.40: Fran 
cuski. 16.55: Recital kontrabasowy. 1727. 
Koncert. 17.50: Codzienny odc. pow. „Nato 
dziny człowieka”. 18.00: „Urjanhaj* — odez. 
18.20: Muzyka lekka. 19.05: Z litewskich 
spraw aktualnych. 19.20: Rozmaitości. 19 25* 
„Norwidowy fortepian Chopina'* — feljeton 
19.40: Program na wlorek. 19.45: Dziennik 
wieczorny. 20.00: Koncert popularny. 21.00: 
Wileński komunikat sportowy. 21.10: Leon 

ю — „Pajace* — opera w 2 aktach. 
30: Sport. 22.40: Muzyka taneczna. 28.00: 

Kom. meteor. 23.05: Muzyka taneczna, 

Zakład Krawiecki | 
Mejera Iwienieckiego 

Nowogródek, ul. Bazyljańska 5—1 
przyjął do spółki pierwszorz:dnego 
majstra z Wilna, wykonującego ubra- 

nie męskie w-g ostatnich mód. 
Dia reklamy — ceny zniżone. 

Bogaty katalog žurnalėw do obejrzenia 

        

  

    

  

kłady jak i omówiony w niedzielnym nrze 
naszego pisma, cykl o Wilnie, powoduje się 
chęcią, jakby pewnego uzupełnienia Uniwe: 
sytetu. Brak w nim odpowiednich wykła- 
dów na temat kultury (zwłaszcza artystycz. 
nej) Wilna, brak studjum muzycznego jast 
tutaj impulsem dła utworzenia odpowied- 
nich kursów w murach pobazyljańskich. — 
Jednocześnie, wobec minimalnych wstępów, 
odpada moment jakiegokolwiek zysku ma- 
terjalnego, zostaje wyłącznie — dzieło po- 
ważnej pracy kulturalnej z założeniem jak 
najszerszego promieniowania nią w spoż 
czeństwie. Życzymy Wil. Radzie Zw. Art. ut 
worzenia w możliwie niedalekiej przyszłości 
— może własnej Wolnej Wszechnicy s. z. kl. 

  



Ocknienie Smorgonji. 
Wiersze, tańce i bufecik, 

Najpiękniejszych pań komplecik, 
Aż herb domu, cny niedźwiadek, 
Chce od ścian oderwać ...adek, 
1 odczuwa dreszcz agonj 
Widząc figle tej Smorgonji! 

   

Ha, jak pisze Makuszyński, co się 
tam nie działo Niedźwiedzice były 
strojne i zalotne, niedźwiedzie wszys- 
cy ukończyli akademję, i pili wódkę, 
a Smorgończycy tłoczyli się jak obwa 
rzanki na wozie, bo wiadomo, „gdzie 

ciasnola tam ochota, Dalej idzie rym 
na pieszczota ale recenzent wie czem 
pachnie cenzura... i powstrzymuje fa 
R reminiscencji z nocnej „orgji* smor 
gońskiej, dodając tylko, że pewnie w 
myśl takich aforyzmów przerobiono 
majestatycznie szeroki korytarz i ob- 
szerne komnaty, na ciaśniutkie zaka 
marki i przssmyki, kędy nie mogą 
dwie osoby płci odmiennej przejść 
naczej, jak powiedziawszy sobie „prze 
praszam* i „proszę jeszcze*. Ale „o 
porządku, pokolei, recenzja to recen- 
zja.-. 

Więc grono kobiet było dobrane 
jak na konkurs Miss Wilno: złotowłu - 
sa, królewskiej urody prof. P., śliczna 
p. O. z nowemi rumieńcami po wakac 
cjach (z któremi madam Prużan nu 
nie ma wspólnego), jakże ładna proi. 
W., tam znów długorzęsa prof. M. i 
ciemnooka prof. L. i hoża jak mali 
na p. Ł. i drażniąco uśmiechnięta pror. 
S-i urocza prof. P. Szczęśliwy naród 
ci profesorowie!... Ale i pulkownikoia 
nie gorzej się dzieje: oto promienny 
uśmiech płk. P. i szykowna postać płx 
$., obok tatarska uroda dr. H. i zgrab ° 
na postać p. K. i miła uroda p. W. 

  

  

Recenzja, gdzie recenzja” Zara., 
bo brak mi jeszcze do kompletu, powa 
žnej, stylowej urody p. kurat. Sz., 
dziewczęcego wdzięku red. O. i subtel 
nego profilu p. W.-P. 

Tak, wtedy byłyby już może mniej 
więcej wszystkie. 

Dużo jest ładnych kobiet w Wilnie 
i tak mało malowanych, że „co Panie 
Boże stworzyłeś, to i mas 

Recenzja, recenzja gdzie?! Słyszę 
gromki głos redaktora... Już, piszę: 
trudno, młody jestem i widok tylu 
bóstw oszołomił mnie na parę dni, 
wódki tylko trzy kieliszki wypiłem 
malupasieńkie, 

  

      

. , No więc, w ta pora bufet był dos- 
konały i bardzo tani... Aha, produke 
je: no to pan Ścibor nie dobrze konfe- 
ren-sje-rował, podawał jakieś wyświe 

hetane kawały warszawskie, i nie ma 
poczucia humoru i wymagał żeby nie 
palić! Szalapin śpiewa w gęstem po- 
wietrzu w kinie, ale zato jak się uka- 
zał nasz pan Wyrwicz, już wszyscy 
na śmiech się nastroiwszy, wyszczerzy 

li jakie kto miał zęby: z kości ze zło- 
ta i słuchali, i ryczeli, i piszczeli ze 
śmiechu słuchając utworów GENJAL 
NEGO kolegi Bujnickiego, który 
skromniutko krył za chryzantemą swą 
zjeżoną czuprynkę i uśmiech niewin- 
nego dziecięcia. 

Dzienniki profesorów (Morelows- 
kiego z podróży do Szwecji, Priiffera 
„w Trokach t w Wilnie, Limanowskie- 
go w Grodnie) oraz Lament posągów 
Jachimowskich, Fuzja (żebyś w złą 
gcazimę Die wymówił) dwóch najzna- 

mieniisšzych  orgaliow prasy wiłeńs- 
kiej, wiersz 0 mecenasie Stasiu, (ul- 
wór p. Hulewieza), i wstrząsający 

grrrrozą opis gładkim wierszem ata- 
ku gazowego na Środę Literacką, kie 
dy to pułk. Dobaczewski mężnie pro- 
wadzi wszystkich do schronu w piwni 
cy a tam siedzi zamknięty Leszek Sze 
ligowski i żąda składki, aż „zabrał 
składkę i pochował pięknie wierną 
gromadkę. Wszystkie te, w miarę 
złośliwe, ale zawsze w granicach kul- 
turalnych żarty, wywołały ogólne za- 
dowolenie, i pokazały jak można się 
natrząsać z bliźnich i podkpiwać bez 
ordynarnych konceptów i zemst oso: 
bistych. Przyjemnie było słyszeć. że i 
taki prawdziwy dowcip istnieje u nas. 

Knox. 

i Zatarg o szafę 
Do mieszkania pani Chany Abramo 

właścicielki domu przy ulicy Kałwaryjski:j 
68, zapukał pewnego dnia, o godz. 10 гапо, 
sekwestrator II Urzędu Skarbowego. Chodzi 
ło o meble zajęte za zaległe podatki w sumie 
200 zołtych. Sekwestrator zapytał, czy pani 
Abramowicz ma zamiar płacić teraz zaraż 
czy też pozwoli zabrać zajęte rzeczy, w cu 
przewiezienia ich do sali ficytacyjnej. 

Pani Abramowicz odmówiła stanowczo. 
Wiedy sekwestrator skinął na tragarzy, by 

wynieśli ładną lśniącą lustrzanemi szybami 

szafę. й 
Pani Abramowicz zastonila jednak swojų 

osobą zagrożony mebel i krzyknęła: 
— Zabierze pan ją ale po moim trupie. 

Mania przynieś mi natychmiast siekierę,. 
Mania, to znaczy służąca wybiegła do ka 

chni, a pani tymczasem mężnie broniła szaty 
odtrącając sekwestratora. 

Awanturę zakończyło zjawienie się poli- 
cjanta, który uwiecznił następnie wypa- 
dek w protokóle. 

Pani Abramowicz stanęła wczoraj przed 
Sądem Okręgowym. 

Poco pani była potrzebna siekiera? 
Cheiałam zabić... 
Zabić?.. 

— Tak... 
Po sali przebiegł dres grozy... 

Tak, panie sędzio, zabić ale nie sek 
westratora—, tylko drzwi aby szafy nie mo 
gli wynieść, 

Sędzia skazał panią Abramowiczewą na 
1 tydzień aresztu i zawiesił wykonanie tej 
kary ma 2 lata. Wiod, 

Zofja Janiszewska-Żukowska 
LEKARZ-DENTYSTA 

Nowogródek, ul. Kościelna, dom Sosnowskiego 
Przyjmuje od godz. ló-ej do 19-ej 

  

  

  

  

    

                  

   

  

   

„czym do którego 

KURT ER 

li. Zjazd Wojewódzki Żyd. Kiubu Myśli 
Państwowej w Wilnie. 

Rok 1931. W małym Iokalu Ż. 
K. M. P. przy ul. Zawalnej drobna gru 
pka ludzi. Dwudziestu delegatów z 9 
miasteczek okolicznych Wilna zjecha 
ło się po raz pierwszy, by naradzić się 
omówić zadania stojące przed klu- 
bem, problemy związane z pracą w 

Wilnie i w terenie. Ciężko, opornie j- 

dzie praca — skarżą się delegaci. Z 

trudem przebija się nowa idea. Nie s 
patentowane dotąd żadną marką par 
tyjną nazwiska z trudem znajdują po 
słuch na ulicy żydowskiej. Opadają 
ręce ze zwątpienia. Czy nowa myśl 
przebije zwarty mur obojętności? Czy 
starczy sił do wytrwania w  walee 
przeciw prądowi? 

    

  

A jednak owoce nie dały na siebie 
długo czekać, Dwa lata od pierwsze- 
go zjazdu upłynęły a jakaż zmiana w 
nastrojach ludności żydowskiej, „Z 
dumą i zdowoleniem witam 120 dele- 
gatów z 34 miejscowości województ- 
wa wileńskiego* — otwiera Il zja 

      

ŻKMP. prezes egzekutywy wojewódz- 
kiej twórca i ideolog organizacji dr. 
A. Hirschberg. Organizacja złożyła es 
zamin dojrzałości życiowej, Czas oka 
zał, że ze skromnej inicjatywy w Wi 
nie może przejść do roli szerszego tut 
chu politycznego. 

   

Powitania. Telegramy. Życzenia o 
wocnych obrad. Wybór przewodzi 
czącego Zjazdu (A. Strugacz, Oszmia- 
na). Prezydjum (dr. Hirschberg, A. 
Kasztłański, dr. Brytanicki, Brumberg 
Kornblit, Reckin, Kopelowicz, Tassei 
kraut, Lewin, Gordon, dr. Szrajb i Lej 
bman), sekretarze (D. Żuk i L. Pajew- 
ski). Głos ponownie jako pierwszy re 
ferent dla wygłoszenia odczytu p. t. 
„Sprawa żydowska w Polsce w dobie 

obeenej i ideologja polityczną żydow 
skiej demokracji* otrzymuje dr. A 
Hirschberg. 

(Stre nie referatu dr. Hirschberga, 
oraz sprawozdanie z prac w komisjach ро- 
da juirzejszym numerze). (m). 
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Inspekcija szkół 
powszechnych. 

Na terenie powiatu wileńsko-trockiego 
Komisja w składzie: okręgowego wizytatora    ół w Ku 
   orjum O. $. Wii. d-ra med. 

  

Borowskiego, oraz inspektora  lekarsk 
Urzędu Wojewó: ego -d-ra Turuto 

  

    
  

i-ra Wierciń 
ł powszech- 
worniańskiej 

udziale lekarza powiatowego 
skiego dokonała inspekcji s 
nych w gminach mickuńsk 

i gierwiackiej. 

Komisja stwierdziła szere, 
braków sanitarny w pomieszczeniach 
nych, szereg usierek z dziedziny higjeny 
cy szkolnej oraz opieki higjeniczno-lel 
skiej nad dziatwą szkolną, a to wskutek bier 
nego ustosunkowania się do wymieniony-h 
zagadnień kierownictwa szkół, lekarzy rejo- 
nowych oraz zarządów gminnych. 

W wyniku Komisja zmuszona została do 
złożenia wniosków o zawieszenie prywatnej 
szkoły żydowskiej w Michaliszkach i pub 
nej szkoły powszechnej we wsi Osienik:, 
gm. mickuńskiej oraz spowodowała wydaaie 
odnośnych zarządzeń 'przez Kuratorjum О. 
S. Wil. i Urząd Wojewódzki. 

Szczególnie zaniedbany stan opieki nad 
szkołami stwierdzono ze strony zarządu gmi 
ny w Gierwiatach. 

Wi b. r. szkolnym wymieniona Komisja 
zbada stan większości szkół na terenie wo- 
jewódz ego. 

          

zasadni    

      

  

      
   

   

  

   

    

Na wileńskim bruku. 
POMYŁKA? 

Wktzoraj wieczerem na weselu u Heleny 
Rogalskiej (przy ulicy Newoświeckiej 4) za- 
szedł następujący wypadek: 

W. pewnej chwili goście weselni posłysze- 
li z sąsiedniego pckoju krzyki i nawoływa 

„nią na pemoc. Gdy kilku gości wpadło do 

  

pekeju, zauważyli, że jedna z osób zaproszo 
nych na wesele, niejaka Marja Lisowska 
(Szkaplerna 14) wije się w boleściach. Jak 
się wyjeśniłe, Lisowska napiła się amonjaku 
i uległa poważnemu zatruciu. Jak twierdzi, 
cheąc się napić wody, omyłkowo wychylila 
szklankę z amonjakiem. 

Lisowską przewieziono do szpitala Sa- 
wiez. (e) 

Wezcraj policja otrzymała powiadomie 
nie ze wsi Suciiowole, iż w czasie zabawy 20 
stał tam zamordówany niejaki Franciszek 
Tracz. 

Tracz otrzymał kilka, uderzeń nożem i 
zmarł naskutek silnego upływu krwi 

Sprawey zabójstwa zatrzymani i przeka- 
zani do dyspozycji władz sądowe-śledezych. 

  

SFAŁSZOWANIE RACHUNKU NA SZKODĘ 
HURTOWNI TYTUNIOWEJ. 

Kierownik hurtewni tytuniowej przy uli- 
cy Wiłeńskiej, zameldował policji iż hurtow 
nią została oszukana przez niejakego Masal 
skiego, który wystawił nieprawidłowy rachu 
nek przy kupnie jytoniu, skutkiem czego hur 
townia poniosła straty na sumę 118 zi. (e) 

    

  

NIEOSTROŻNA JAZDA. 

WezGraj doróżka konna nr. 13 przejecha- 
ła na ulicy Zawalnej Franciszka Surowca 
zam. przy ulicy Szeptyckiego. 

Surcwiee odniósł ególne potłuczenia cia- 
ła i przewieziony został do ambulatorjum 
pogotowia ratunkowego. (e). 

Pelieja wileńska otrzymała wczoraj po 
wiadomienie z Wielucian, iż z zakładu wy- 
chowawczege zbiegł młodociany przestępca 
Marjan Sikorski, który prawdopodobnie ukry 
wa się w Wilnie (el. 

UCIECZKA. 

Ubiegłej nocy, wywiadowca policji śled- 
czej przechodząc ulicą Żydowską zauważył 

Dzisiejsza młodzież 
akademicka. 

Referat pos. dr. Brokowskiego 
na czarnej kawie Klubu 

Społecznegó. 

Po zagajeniu zebrania p. Prezydent Ma- 
leszewski oddał głos prelegentowi p. dr. Bro- 

kowskiemu. 

Prelegent podzielił swój referat na część 
analityczną, badania przyczyn dla których 
nasza młodzież jest właśnie taką, jaką jest i 
część konstrukcyjną, szukania, nowych dróg i 
metod wychowawczych. Z czynników wewnę 
trznych na kształtowanie się młodzieży wpły 

va tradycja która w naszem społeczeństw'e 
jest niejednolita, gdyż okres niewoli pozn 
stawił w niej niezatarte ślady. Co do psycii- 
ki młodzieży to odznacza się ona specjalną 
szybkością reakcji i hyperkryiycyzmu w sto 
sunku do otoczenia oraz wielką pobłażliwoś 
cią co do własnych koncepsyj i poczynań. 
Obecne pokolenie młodzieży jest pokoleniem 
okresu wielkich burz dziejowych, które wi- 
działo i przechodziło wiele wstrząsów i prze 
wrotów, i dlatego psychika jej jest bardziej 
pobudliwa i wybuchową. Ważnym czynni- 
kiem zewnętrznym jest środowisko. Dawniej 
młodzież akademicka pochodziła wyłącznie 
ze sfer inteligentckich, obecnie z różnych i 
do wyrobienia jednolitości fizjognomji aka 
demików potrzeba dłuższego okresu czasu. 
Dałszym czynnikiem jest atmosfera moralna. 
Cnota nie rzuca się w oczy, a młodzież pa- 
trząc bystro widzi rozbieżność między sło- 
wem i czynem. Społeczeństwo nasze niema 
jednolitego określonego moralnego i politycz 
nego oblicza. 

iPozatem Kryzys jprzejawia się we wszyst- 
kich odcinkach życia polintycznym, gospodar 
czym i innych. Bolszewizm obok fasz u. 
wykwint techniki i kultury, obok s nej 

dzy, cały świat jest w okresie wrzenia, 
ającego chaos metod, pojęć, pogla- 

dów i zapatrywań 

Wyższe uczelnie w dzisiejszych warua- 
kach nie dają atmosfery do poważnej pracy 
z powodu przepełnienia i braku aktywnej 
postawy wśród profesorów. 

Według prelegenta ideałem 
pow śmy dążyć jest 

zdrowie, sprawność f na, gruntowność 
słudjów i dobre zrozumienie potrzeb państ 
wa i obowiązków każdego obywaela. Du. 

  

    

    

   

    

    

   

     

   

wychowa w-    
   
   

Brokowski jest przecwnikiem czynnej polity 
ki w ży ród młodzieży. O mocarstwowej po- 

państwa decyduje wielkość ducha i 
ysiłku poszczególnych obywateli. 
Młodzież powinna unikać zbyt wielkich 

, które nic nie dają, pracować w 

ściślejszem gronie. Prelegent - 
naleciałość po 

1 ch warunkach nie 
potrzebną, Z org ikademickich jest za 
(organizacjami)  samopifomocowemi, Kołamt 
naukowemi. P. W. i W. F. i Klubami społecz 
na-politycznymi. 

abierali głos: dyr. Miśkiewicz, mec 
Kopeć, p. Krasowski, p. Kaduszkiewicz, p 

taraś, p. Duchnowski, p. Wój 
yjaśnieniach i odpowiedziach dr 
go p. Wolski podał projekt urzą 

dzenia nowego zebrania dyskusyjnego na 

ten temat, który został przyjęty. Z. K. 

  

     

  

  

    

    
   

za obcą 

    

   

  

       

  

jakiegoś podejrzanego osobnika z paczką w 
ręku, który na jego widok rzucił się do s- 
cieezki. Mimo pościgu zdołał zbiec. W porzu 
cenej paczce znaleziono skradzione rzeczy. 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

Wezcraj przy uliey Piekiełko 9 spadła # 
wysckiej drabiny 60-leinia woźna konwentu 
„Cresowja* Pleonora Mazurkiewiczowa. 

Doznała ona bardzo poważnych potlu- 
czeń i przewiezione, zostałą karetką pogoto- 
wia de szpitala św. Jakóba. (e) 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK Wi CZASIE 
RAIDU MOTOCYKLOWIEGO. 

Wezoraj około godziny pierwszej, w €za- 
sie raidu motocyklowege na Pośpieszce uległ 
nieszezęśliwemu wypadkowi jeden z uczesi- 
ników 24-letni student USB. Alij Bchdano- 
wiez, zam. na Jerezolimee, 

Motocykł w eałym pędzie wywrócił się. 
Bohdanowicz doznał ogólnego potłuczeaia 
©6raz złamania ręki. 

Pogotowie ratunkowe przewiozło go w 
stanie poważnym do szpitała św. Jakėba. (e) 

z OSZUSTWA. 

Przed kiłku dniami do firmy wyrobów 
żelaznych i narzędzi techn. Rudomińskiego 

Wzrastająca plaga 
żebractwa. 

Że bezrobocie i trwające od lat trzech 
kryzysowe warunki doprowadzają ludzi Jo 
nędzy i zmuszają do szukania pomocy Spo- 
łecznej, o tem nie potrzeba dużo mówić 
Wiemy o tem doskonale wszyscy. O tem, 
praktykowany system zapomóg ludziom bez 
zajęcia jest źle pomyślany i niepraktyczay, 
gdyż naogół demoralizuje zupełnie osobni- 
ki, które przywykają do otrzymywania pie- 
niędzy za to, że nie nie robią, i stają się niez 
dolni do pracy wogóle, pisano sporo, pow- 
stawały projekty wymagania za małe zapo- 
mogi choć kilku godzin pracy, której jest ty 
le w mieście, zwłaszcza przy czyszczeniu 
ulic i t. p. Okazało się niejednokrotnie, że 

brani na dalsze roboty ludzie odmawiali wy- 
jazdu, nie ch tracić swych bezrobotnych 
pensyj, albo też pracowali jaknajgorzej, gdyż 
jak mó „ wolą przymierać głodem i nic 
nie robić, niż ciężko pracować. Jaki jest 
stan psychiczny i moralność takiej groma 
dy ludzi pozbawionej zainteresowań !nd/- 
kich, prócz jednego: wyżywienia się, o tem 
też niema: co gadać. 

Rosną z mich troglodyci 0 mentalnos-i 
przedpotopowej, bo i mieszkają tak, jak ich 
praprzodkowie w jakichś jaskiniach i klit- 
kach skleconych z rumowisk. Koło wielki:h 
miast rosną cąłę аке dzielnice. Są takie 
pierścienie koło Paryża, ma je i Warszawa, 
w Wilnie gnieździ się to na przedmieścia: 
io tyle lepiej żyje, że Wilno ima dużo cech 
wiejskich, a więc cokolwiek mniej bezna- 
dziejńe jest życie tych nieszczęśników. 

Wszystko to sprawia, że mnoży się że- 
bractwo w sposób niedopuszczalny. Nie może 
lak być żeby mieszkania ciągle stawały się 
pastwą dobijania się, dzwonków, łamentów i 
przekleństw pod drzwiami, na schodach i t.p. 
Bo i to należy zaznaczyć, że gdy jaka litoś- 

ciwa dusza da ten kawałek chleba, o który 
natarczywie domaga się żebrzący i głoday, 
to czasami znajduje ów dar boży pod drzwia 
mi, z dodatkiem... o którym wstyd mówić. 

Nikt rozsądny nie chce dawać w domu 
żebrzącemu nieżnajomemu, który może tak 
bardzo tego nie potrzebuje, albo obróci to 
na wódkę. Płacimy wszyscy składki i odsetki, 
chyba każdy zgodziłby się jeszcze coś doło- 
żyć, byle być zabezpieczony od tych ciągłych 
dzwonków i pertraktacyj z żebrzącymi. Daw 
niej Magistrat wydawał za opłatą tabliczki z 
napisem  „żebrakom. wstęp wzbroniony” 
czy coś w tym rodzaju, zwracano baczniejszą 
uwagę na dzieci mapastujące natrętnie prze 

chodniów, zwłaszcza na Mickiewicza, gdeie 
to się stało istną plagą i kompromitacją wo- 
bec cudzoziemców, którzy tam właśnie za: 
jeżdżają do hotelu, i widzą te bose, obdaste 
dzieci, piszczące pod łoXciami przechodniów 
odpędzane przez służbę hotelową. To nasu- 
wa niepochlebne dla naszych  organizacyj 
społecznych myśli. W Petersburgu i Moskw'e 
i umieją robić propagandę, tam żebra- 
ków się nie widzi, miałby się zpyszna taki 
głodomór, żeby się odważył żebrać zwłasz 
cza u eudzozemców. A my lak wystawiamy 
na pokaz naszą nędzę. 

To stanowczo powinno być jakoś ukró- 
cone, więcej sprawności w pomocy i większy 
nacisk na zakaz żebramia po mieści 

Dr. A. Wężyk 
POWRÓCIŁ 

ul. Sadowa 9 w Baranowiczach 
Choroby weneryczne, skórne, płciowe 

Przyjmuje w g. 7—8 r., 1—3 pp, i 7—9. w 
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W Rzymie Papieża — w Nowogródku 
— Zamek i Kopiec Mickiewicza, 
musi każdy widzieć — i wiedzieć, 
że obok, mieści się — POLSKA 

PIERWSZORZĘDNA 
: 5° 

Restauracja „ZACISZE 
Lokal sympatyczny i ponętny. Zna- 
komite, zdrowe i smaczne obiady. 
Muzyka. Bufet zaopatrzony we wszel- 

kie trunki i napoje chłodzące. 

Ceny niskie Ceny niskie. 

  

Cb 

przy ul. Zawalnej 28-3 zglosil się niezna 
ny 6sobnik, ktėry podawszy się za pracowni- 
ka warsfiatu Ślusarsko-wcdociągowego Ed- 
warda Liniewskiego (ul. Mostowa 2): na pod- 
stawie sfałszowanego weksła pobrał w firmie 
rezmaite towary ogólnej wartości ponad Э59 
zł. Oszusta poszukuje polieja. (e). 

* x * 
Właściciel demu przy ulicy Piłsudskie- 

go 9, Hirsz Sztejnhauer, zameldował policji, 
iż przed kilku dniami zgłosił się do niego ja 
kiś csobnik, który podał się za wykwalifika- 
wanego montera t podjął się przeprowadze- 
nia instałaeji. Osobnik ów pobrał od Sziejn- 
hauera 5 zł. celem zakupienia maiterjałów. 
Więcej osobnika tego Sztejnhauer już nie 
widział. 

Nieeo później dowiedział się, iż prawdo- 
podobnie ten sam vsobnik, w identyczny spo 
sób oszukał szereg innych osób. (e). 

TERESA. 

Wezoraj wieczorem w bramie domu nr. 
36 przy ulicy Fabryczneį znaleziono podrznt 
ka w wieku kilku miesięcy. P<zy podrzuika 
znałeziene kartkę następującej treści: 
zywa się Teresa*. 

Teresę umieszezeno w przytułku. 

  

(el 

TEATR |! MUZYKA 
W. WILNIE. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Ostatnie wy- 
stępy Maryli Karwawskiej. Dziś o godz. 8.15 
wiecz. przedslawienie dla gammizonu wileń 
skiego. Włystawioną zostanie „Piękna Heie 
ma“ Offenbacha z ud Karwow- 
Skiej w oloczeniu najwybitnie h sił arty 
stycznych, 

  

     

  

— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś, ponie- 
działek 23 października o godz. 8 w. satyrv- 
czna komedja w 3 aktach p. 1.,Tryumf Me- 
dycyny“* — J. Romains'a, z J. Woskowi 
w roli tytułowej — Dr. Knock. Udział biorą 
pp.: I. Jasińska-Detkowska, M. Szpakiewicz, 
S. Zielińska, Z. Molska, W. Neubelt, L. Wo!- 
łejko, M. Bielecki, A, Łodziński, St. Marty 
ka. 

Ceny propagandowe. 

    

     

— Legitymacje zniżkowe 25 proce. — dv 
Teatru na Pohulance — wydaje Kancelarja 
Teatru od godz. 11—2 pop. 

  

Dziś film nad filmy! 

PAN 

11 
DŹWIĘKOWE KINO 

„ROXY 
Niokiewioza 22, tel. 18-28 

LUX 

Rewelacyjny nieby- 
waly nadprogram: 

bėj,   

    
  

Zakłady Graficzne 
ZNICZ: 

Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwe 

WYKONYWA 
PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE   

   

Pamięta 
  

  

  

  

Dziśl Długooczekiwany prze- 

którym publiczność do- 
skonale się zabawi 

NAD PROGRAM: Tygodnik Paramountu i Foxa. 

kobiecie kochać żonatego mężczyznę?* 

Kobieta z bocznej ulicy 

E LE 

  

ЗОЛа НОИ 

  

Duis: Seweryna i Romsna, 

  

Jutro: Rafała Arch. 

23 | | 
| Pazdziern. 

Wschód słońca — g.6 m. 13 

— «- 4 ю. 29 | Zachod » 
  

Spostrzeżenia Žakiaūu Mersoroiogji U.:.B 

® Wiinie 2 dnia 22 X — 1933 rūku 

nienie 755         

  

"mp. średn. 
Temp. najw. 
Temp. najn. + 1 
Opady — 
Wiatr — wschodni 
Tend. barom. lekki spadek, nast. stan stay 
Uwagi: — pogodnie. 

DYŻURY APTEK. 

: Dziś w nocy dyżurują następujące apiė- 

Paka — Anlokolska 54, Siekierżyńskiego 
— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau- 
zowska róg Targowej, Szantyra — Legjono- 
wa, Zasławskiego — Nowogródzka, Zającz- 
kowskiego — Witoldowa. 

za ul. Piłsudskiego, Jundziłła 
iewicza i 3 Maja, Szyrwindta — 
Narbutta Ś-lo Jańska. 

      

  

  
Niemiecka, 

POSIEDZENIE CENTRALNEJ 
KOMISJI PRZYWOZOWEJ W WIL- 

NIE. 
Onegdaj w lokalu Wileńskiej Izby 

Przemysłowo-Handlowej obradowała 
Centralna Komisja Przywozowa przy 
Ministerstwie Przemysłu i Handlu, od 
bywająca normalnie swe posiedzenia 
w Warszawie. 

Komisja dokonała podziału na 
najbliższy okres szeregu kontyngen- 
tów na towary zgłoszone na przewóz 

Uezestnicy Centralnej Komisj; Przy 
wozowej w skład której wchodzą naj 
wybitniejsi przedstawiciele sfer gospo 
darezych kraju, w przerwie między © 
bradami zwiedzili mięc innemi naj 
większą na ziemiach pólnoeno-wsehod 
nich Kurlandzką Ol rnię, gdzie by- 
li podejmowani podwieczorkiem. | 

Podkreślić wypada, że od 8 lat I. 
zn. przez Caly czas istnienia Central 
nej Komisji Przywozowej, po raz pier- 
wszy plenarne jej posiedzenie odbyło 
się w Wilnie, т 

DRUGI PONIEDZIALEK TOWARZY 
SKI Z. P. O. K. 

Przypominamy, že dzisiaj odbędzie się w 
iązku Pracy Obywatelskiej Kobiet drugi 

iałek Towarzyski, na którym znana 
Plejewska obiecała o1- 

      

    

     

       - parę pie 
Nie wątpimy, że fak miła atrakcja wo- 

kalna ściągnie do lokalu Zwi żku na Jagiei 
leńskiej zarówno tych którym gościnna a!- 
mosfera zeszłego poniedziałku przypadła do 
gustu zarówno jak i tych, którym brak © 
su nie pozwolił wziąć udziału w inaugura 
nym poniedziałku. 

Początek o godz. 7. Wstęp za zaproszenia 

  

   
  

   
    

mi. tałe kwity iępu otrzymać można w 
Sekreta ie Związku lub u pp. gospodyń. 

СНОВ AKADEMICKI. 
Najbliższa próba, poświęcona „Widmom* 

odbędzie się dziś, w poniedziałek, w Ogni 
sku akademickiem (Wielka 24) o godz. 20. 
Zarząd: prosi wszystkich no h i dawnych 

omków, którzy kiedykolwiek braki udział 
w „Widmach“ o jak najliczniejsze przybycie 

SPROSTOWANIE. 

W. wydrukowanym wczoraj liście p. Sta- 
rosty Kowalskiego omyłkowo opuszczone 70- 
stalo zdanie dotyczące oddziałów ochotniczej 

     

  

   

  

"i miejskiej Straży Pożarnćj, które w minio 
nych ćwiczeniach O. P. Gaz. wyróżniły się 
sprawnością i ochoczem pełnieniem służhy 
ratowniczej. “ 

"BIAŁY UPIÓ 
z szatańskim BELĄ LUGOSIM przybył do Wilna o 2 dni pó: 

kolosalnego powodzenia 

  

iej z powodu 
jakiem się cieszył w Toruniu в 

i Katowicach. 

ROBOTY DROGOWE SĄ JUŹ NA 
UKOŃCZENIU. 

W związku z okresem jesiennym 
mgistrat zakańcza obecnie wszystkie 
roboty drogowe, prowadzone na tere 
nie miasta. Z waźmiejszych robót za- 
sługuje na uwagę układanie klinkieru 
na ulicy Świętojańskiej. Roboty te ma 
ją być zakończone w pierwszej poło- 

wie listopada. Poza tem przeprowa- 
dza się obecnie w różnych punktach 
miasta, przeważnie ma  peryferjach, 
naprawa jezdni oraz budowa nowych: 
chodników. 

  

    

BEZROBOCIE ZMNIEJSZA SIĘ. 
Podug ostatnich danych bezrobo= 

cie na terenie Wilna zmniejszyło się a 
29 osób. Obecnie Wilno liczy 5.9€2 
bezrobotnych. : 

Mimo zbli ego się okresu „mar 
twego na wiler n rynku pracy na: 
dal utrzymuje się nieznaczna tendene 
ja spadkowa, 

    

   

KWESTA NA BUDOWĘ SZKÓŁ. 
Zarząd Główny Towarzystwa Popierania 

Budowy Publicznych Szkół Powszechnycir 
zezwołen + przeprowadzenie w 
istopada zbiórki pieniężnej i sprze- 

nalepek, oraz na sprzedaż malepek w 
ch 13 i 14 listopada na całym obszarze” 
zypospolitej, W ten sposób rocznicę od- 
ania Niepodległości Społeczeństwo usz- 

cić będzie mogło realnym czynem, ofiarą na 
budowę szkół jpowszechnych, przez które 
wolność na najpewniej ugruntowaną zo 

  

     

    

  

  

  

    

      

   

    

   

       

  

stanie. 

KINA I FILMY. 

FILM NIF TPLIWIE NAJLEPSZY 
` LA LIBERTE!“ — 

H ŻYJE WOLNOŚĆ*! 

(ROXY). 
„Wolno nam“, czy — „nadew: 

— wolnošė!“ — oto tytuły, które wy 
się odpowiednikami zarówno tre # 

jak i nawet samego oryginalnego tytułu Rece     

  

leko lepiej, niż bardzo banalny 
1 żyje wolność!* Tytuł tu gra 

zcze daleko większą rolę niż w innych 
filmach, w tem dziele tak subtelnem, tak in" 
telektualnem, jak dobra ksią i 
tam filmu, po którym miałł 

Glaire'a. I 

  

   

  

   

doznawane po 
1р taniu dobrej ksią Gdy go pierw- 
szy raz wyświellano w Wilnie byłem dwa ra 

за nim — teraz gdy idzie w 
poszedłem po raz trzeci. Wsp. 
jał myślowy, bogactwo myśli, ję ta- 
taj ze świetną formą. Znakomite kompono- 
wanie obrazu, Świetne opracowanie dźwię- 
kow: ne tło skąpy niezmieraie: 

doskonała re ja i wyko- 
wszystko się zbiegło w tym 

ym filmie, któr: szcze na długo 
zostanie jedynem, prawdziwem dziełem szt 1- 
ki ekranu. 

Niestety nie wszyscy są o lem widocznie 
dostatecznie poinformowani. Przy  pierw- 
szym jego pobycie w Wilnie nie poznano się 
na arcydziele Qłair'a. Frekwencja nie był: 
dostateczna. Teraz jest druga okazja, z któ 
rej trzeba skorzystać, bo gdy „A nous Ia 
liberte*! po raz trzeci przybędzie do Wilna 
napewno już będzie mocno zezony. Obse 
nie jest w dobrym stanie, a nie powinno być 
ani jednego inteligenta, mogącego pozwolić 
sobie na kilkadziesiąt groszy, któryby nie ze- 
baczył tego filmu. Ten brak to luka w wie- 
dzy o współczesnej kulturze, 

Tembardziej, że wszystkie wapomniaae 
wałory podane są z tą przedziwną lekkością 

a się dowcip francuski, w spo 
sób sprawiający, że nie przestajemy darzyć 
ekranu intensywną uwagą i jednocześnie co 
najmniej uśmiechamy się przez cały e 
trwania seansu, jeśli nie śmiejemy się w ca- 
łej pełni. 

Idzcie zobaczyć „A nous la łibertef'* pó- 
ki czas! (sk.). 

    

  

   

  

    
  

  

   

    

  

   
     

  

    

    

   

   

    

      

   

        

  

Już dziś nieodwołalnie 

PREMJERA! 
ARTS TATSIA 

  

  

  

Potężne widowisko filmowe, które wprowadziło w zdumienie cały świat 

KAWALKADA 
Gdańsk w cieniu swastyki or-- Proces o podpalenie Reichstagu. 

© | Dziś największy prze- 

  

W rol. gł. 
genjalna 

  

Ogłoszenie. 
KURSY KORESPONDENCYJNE na uzyska- 
nie prawa prowadzenia robót budowlanych 
uruchamia T:wo Kursów Technicznych 
w Wilnie. O szczegółach dowiedzieć się 
można w kancelarji — Wilno, ul. Holender- 
nia 12 (gmach Państwowej Szkoły Tech- 
nicznej) w godzinach 17— 19. 

bój sezonuł 
a : 

Potężny film o miłości Е 

i poświęceniu 

Helena Hayes ** 
Marleny Dietrich i Grety Garbo 

Dama w smokingu 
UWAGA: Ceny biletów zniżone: parter od 35 gr. 

ynujący gwiazdor, ulubieniec kobiet, partner 

Ciark Gable, Lewis Stone i in. 

z udziałem rozkosznej, trzpio- 

Carmen Boni, tliwej 

Śpieszcle zobaczyć! Ostatnie dnił Arcydzieło poruszające najdrażliwsze współczesne zagadnienie: „Czy wolno 
„Czy może mężczyzna jednocześnie kochać dwie kobiety?" 

Film erotyczny z udziałem ulub. publicz. John Boles i 
Irene Dunne. NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe 

Akuszerka 

ММаг LAKTOTÓNA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z. P, Nr. 69, 
  

  

Udziela lekcyj 
z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6 ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w nau- 
kach w roku szkol- 
nym, za minimalną 
cenę. Zgłoszenia pro- 
szę kierować do Ad. 
ministracji „K. Wil.“ 

pod „Udzielam“ 

       
Poszukuję POSADY 
maszynistki lub kancelist- 
ki w godzinach wieczor- 
nych. Zgłoszenia do adm. 

„Kuzjera W," pod M, 

B. nanczyciel gimn. 
udziela lekcyj i korepetyc 
w zakresie 8 klas gimnaz- 
jum ze wszystkich przed: 
miotów.Specjalność mate- 
matyka, fizyką, jęz. pol- 
ski, Łaskawe zgłoszenia da 
administracji „Kur. Wil” 

pod b. nauczyciel. 

  

OGŁOSZENIA 
ę Nirjera Wileńskiego 

PRZYJMUJE 

na najbardziej 

Ż dogodnych warunkach 

ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego" 
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